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

( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 14

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 20

140 1140 1 رذآ   رذآ   1919 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   181هکس , 040 , 000181 , 040 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   361رالد , 040361 , تاراما040 تاراما مهرد   99,77099,770مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,174هکس 030 , 000174, 030 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   250رالد ,400250 سیئوس400, سیئوس کنارف   394,600394,600کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 104,500هکس , 000104,500 , اداناک000 اداناک رالد   271رالد ,2 00271 ,2 ناتسبرع00 ناتسبرع لایر   98لایر , 19098 , 190

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 75,600هکس , 00075,600 , وروی000 386وروی ,250386 ژورن250, ژورن نورک   36,90036نورک ,900

رایع رایع   1818 یالط   16یالط , 00 1 , 00016 , 00 1 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   451دنوپ ,670451 نپاژ670, نپاژ نینی   دصکی   269,850269,850دصکی

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
((3737))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 149149))
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( یهگآ دادعت 26  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 30  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 73

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 73

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 81

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 85

( یهگآ دادعت 2  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 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 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

( یهگآ دادعت 3  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 5  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 20  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 5  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 129

( یهگآ دادعت 21  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 129

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 146
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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 18  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 146

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 149

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 149

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 151

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/09/19هرامش هبنش  زور  زا  تیاس  زا   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  هس  زور  تعاس 19  ات  رثکادح 

ام راگزور   :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6027844 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

شرورپ شزومآ و  ترازو  یارب  یموب  رازفا  دب  دض  زکرمتم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

02141934-82287007 :: 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

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003012000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6027873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش  نورب  یرفاسم  لقنو  لمح  طخرب  دنمشوه و  شیوپ  اه و  هناماس  یگچراپکی  یرامعمو  حرط  هئارا  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416753941: یتسپدک -17 کالپ - قشمد نابای  - یبونج نیطسلف  نابایخ  - زرواشک راولب  - نارهت  ، 1416753941 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یموب یموب رازفا   رازفا دبدب   دضدض   زکرمتم   زکرمتم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

یرهش یرهش نورب   نورب یرفاسم   یرفاسم لقنو   لقنو لمح   لمح طخطخ   ربرب   وو   دنمشوه   دنمشوه شیوپ   شیوپ وو   اهاه   هناماس   هناماس یگچراپکی   یگچراپکی یرامعم   یرامعم وو   حرط   حرط هیارا   هیارا ناونع : : ناونع 22
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ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

200109293500083 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هلمج  :: عبنم هبنشودعبنم زور   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6027889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخوس  دنمشوه  هناماس  تازیهجت  تاریمعت  ینابیتشپ و  یرادهگن  سیورس  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  750/000/000/000 دروارب :

هبتر 2  لقادح  ینابیتشپ  تامدخ  هزوح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر 2 لقادح  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هزوح 

(2  ) هبتر  ) لقادح یتارباخم  یا و  هنایار  یاههداد  هکبش  هزوح 
لایر  21/000/000/000 نیمضت : 

دنمشوه هناماس  تیریدم  هقبط 10  ناریا  یتفن  یاهدروارف  شخپ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنمره -  کراپ  یوربور  رهشناریا -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ
تخوس

88969737-85193768 مان :  تبث  رتفد   0211456 - 88325253 :: 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

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم هبنشعبنم زور  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6027993 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  حبص  تعاس 9   - 1401/10/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ زاین  دروم  نامزاس  یتایح  یاههداد  ویشرآ  ( Tape  ) یسیطانغم راون  هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لدابت دیلوت و  یاضف  تینما  ینابیتشپ و  تامدخ  یتارباخم و  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  یاه  هنیمز  رد   2 ای هبتر 1  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاعالطا 

لایر  1/090/000/000 نیمضت : 

متشه هقبط  روشک ، کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هرامش 3  نامتخاس  رهش  کراپ  یلامش  علض  شخب ،  ، ضایف دیهش  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ
یهافر ینف و  تامدخ  ینابیتشپ ،  ، لک هرادا  هناخریبد 

:: 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

تخوس تخوس دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت تاریمعت   تاریمعت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 33

نامزاس نامزاس یتایح   یتایح یاه   یاه هداد   هداد ویشرآ   ویشرآ ( ( TapeTape  ) ) یسیطانغم یسیطانغم راون   راون هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت رواشم  باختنا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001003012000024 - 24-75-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا حبص   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028361 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/10/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

QCBS شور یرهش  نورب  یرفاسم  لقن  لمح و  طخ  رب  دنمشوه و  شیوپ  هناماس و  یگچراپکی  یرامعم  حرط و  هئارا  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

888804379 نفلت 88 -  17 کالپ قشمد -  خ  یبونج -  نیطسلف  خ  زرواشک -  راولب  نارهت -  رد  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  تاسلج  نلاس   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.iets.mporg.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

نامرک قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-11-39 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  تیاغل  خروم 1401/09/17  زا   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات  رثکادح   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  هارمه  هب  یدیوردنا )  ) تاقلعتم اب  یرپمآ  زاف 500  هس  زاف و  کت  روتنک  تست  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1.286.675.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

نامرک ناتسا  بونج  قرب  عیزوت  تکرش  کرمگ  یور  هبور  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک   :: سردآ سردآ

یلخاد 1128  32110403  - 5 :: 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

یرهش یرهش نورب   نورب یرفاسم   یرفاسم لقن   لقن وو   لمح   لمح طخطخ   ربرب   وو   دنمشوه   دنمشوه شیوپ   شیوپ وو   هناماس   هناماس یگچراپکی   یگچراپکی یرامعم   یرامعم وو   حرط   حرط هئارا   هئارا هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

رازفا رازفا مرن   مرن هارمه   هارمه هبهب   یدیوردنا ) ) یدیوردنا  ) ) تاقلعتم تاقلعتم اباب   یرپمآ   یرپمآ   500500 زاف   زاف هسهس   وو   زاف   زاف کتکت   روتنک   روتنک تست   تست هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001050150000042 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجیابرذآ رجف   :: عبنم :: 1401/09/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028837 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  کالما  یزیمم  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  528/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنرم یرادرهش   :: سردآ سردآ

041  - 42253326 041 و 9 -  - 42253318 :: 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

ناسارخ دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

2001094939000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029447 :: هرازه هرازه :: 1401/10/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرادرهش  یزاس  هریخذ  تخاسریز  تینما  تیوقت  حرط  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هبتر نودب  یا -  هنایار  یرادا و  یاه  نیشام  ناگدنشورف -  -1 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هبتر 3  - main frame رازفا تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  - 2

هبتر 2  - main frame ریغ رازفا  تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  - 3
هبتر 2 یبناج -  یاههاگتسد  هیارا  دیلوت و  - کیتامروفنا ناراکنامیپ -  - 4
هبتر 2  تاموزلم -  تاعطق و  هیارا  دیلوت و  - کیتامروفنا ناراکنامیپ -  - 5

199,965,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   10,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نآ یور  رب  هک  هتسبرد  تکاپ  تروصب  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  لصا  تسیاب  یم  داتس ، هناماس  رد  فلا  تکاپ  یراذگراب  رب  هوالع  نیمضت :  تاحیضوت 

( داتس هناماس  رد  هدش  نعت  نامز   ) اهتکاپ ییاشگزاب  نامز  زا  لبق  ات  رثکادح  دشاب ، هدش  جرد  رگ  هصقانم  سامت  هرامش  یناشن و  تاصخشم و  هصقانم و  عوضوم 
.ددرگ  رازگ  هصقانم  هناخریبد  لیوحت 

14:00 تعاس : 1402/01/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت تاطابترا -  تاعالطا و  یروانف  نامتخاس  ، 1 ملعم شبن  ملعم ، راولب  دهشم ،  ، 9188613335 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهدادرارق 05131296708 سانشراک   - 05131296610 ینف : لوئسم 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهش رهش حطس   حطس کالما   کالما یزیمم   یزیمم یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 77

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما تیوقت   تیوقت حرط   حرط دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یاه6028534 متسیس  هژورپ  یارجا  تهج  یزاسدنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  دیرخ 
هتسبرادم یاه  نیبرود  یزاورپ  پمر  اه و  هنایشآ  یریوصت  تراظن 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

داتس6028548 قطانم و  رد  گنیچپسید  هناماس  ینابیتشپ  هحفص 9)تشادهگن و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

زربلا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000053 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028324 :: هرازه هرازه :: 1401/10/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ  لامک  تیاس  گنیروتینام  ینف و  نامتخاس  یزاسزاب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دابآ لامک  تیاس  گنیروتینام  ینف و  نامتخاس  یزاسزاب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   15,998,471,798 نیمضت :  غلبم 

.دشاب  یم  تاسیسات  نامتخاس و 5  دیرگ 4  نتشاد  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
08:00 تعاس : 1402/01/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: 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

تیاس تیاس گنیروتینام   گنیروتینام وو   ینف   ینف نامتخاس   نامتخاس یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 151 ھحفص 9 
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ماگنه یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ردهرامش مود  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا  زور  هس  تدم  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
همانزور

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

6028525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PLC لرتنک متسیس  تس  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  دیارج  رد  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ماگنه یمیشورتپ  تکرش  تالماعم  نویسیمک  هقبط 3  کالپ 4  نابایخ 31  دنولا  نابایخ  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  رازگ  هصقانم  هب  تاداهنشیپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

یلخاد 320  07791570330 :: نفلت :: WWW.hengampc.netنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: commission@hengampc.netسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092935000080 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم :: 1401/10/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داتس قطانم و  رد  گنیچپسید  هناماس  ینابیتشپ  تشادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لقادح 4 هبتر  ای  یروهمج  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  یتعنص  نویساموتا  شیارگ  ندعم  تعنص و  هتشر  رد  لقادح 3  هبتر  هئارا 

هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یتعنص  نویساموتا 
یدقن زیراو  شیف  ای  تکراشم  قاروا  ای  یکناب  همانتنامض  لایر  نویلیم  هدرپس 900 

84121178: سامت نفلت  گنیچپسید .  حرط  هدراهچ  هقبط  باداش  نابایخ  شبن  نادنمرنه  کراپ  یوربور  رهشناریا  نابایخ  دنز  ناخمیرک  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

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

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  لرتنک لرتنک متسیس   متسیس تستس   ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

داتس داتس وو   قطانم   قطانم ردرد   گنیچپسید   گنیچپسید هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تشادهگن   تشادهگن ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 151 ھحفص 10 
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برغ هاگورین  ثادحا  حرط   ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( یبناج تاسیسات  نوراک و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناراکنامیپ یفیک  یبایزرا  یمومع  ناوخارف  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: پ ن/001-1401 یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا  زور  ات 5  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم نایاپعبنم خیرات  زا  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برغ هاگورین  زاگ  راشف  لیلقت  هاگتسیا  گنیچپسید و  زکرم  قرب ، تسپ  کینورتکلا 5  تظافح  متسیس  یارجا  تازیهجت و  الاک و  نیمات  یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 EPC شور هب  نوراک 

 - هام نآ 18  یارجا  تدم  ناتسزوخ  ناتسا  ارجا : لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبناج تسایسات  نوراک و  برغ  هاگورین  ثادحا  حرط  یهلا پ 173 ط 6  تاجن  داتسا  نارهت خ   :: سردآ سردآ

یلخاد 4648 ای 021-8898650-60   88937882-021 :: 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

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

مود تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

 - 59  - 31  - 01 هرامش : یاضاقت   - DT10101310150046 :: یهگآ یهگآ هرامش   هرامش
0150046

یهگا جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رهپس   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: قیقد رازبا  مزاول  ملق  نیمات 9  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 PARTS FOR "BAKER CAC" SINGEL WELL CONTROL PANEL TUBING OD 0.25 W.T 0:035 LENGTH:100 FT SANDVIK

 - COILS3/8 X035 X100FT BUSHING 1/4X1 -1/2 NPT SS REDUCING BUSH3/4 X1/4 HOKE
CLOSE NIPPLE 1/4 INCH - TEE 1/4 GYROLOK

لایر   1/228/750/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم 

یلخاد یالاک  دیرخ  تاکرادت  هرادا  قیقد  رازبا  قرب و  دحاو   :: سردآ سردآ

34124018-061 :: 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

زاگ زاگ راشف   راشف لیلقت   لیلقت هاگتسیا   هاگتسیا وو   گنیچپسید   گنیچپسید زکرم   زکرم قرب ، ، قرب تسپ   تسپ   55 کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت وو   الاک   الاک نیمات   نیمات یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع
EPCEPC  شور شور هبهب   هاگورین   هاگورین

1212

قیقد قیقد رازبا   رازبا مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تاعاسهرامش رد  یلا  زا 1401/9/19  دانسا  عیزوت   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- شرآ لنوت  رذگ و  ریز  هژورپ  تازیهجت  هدنامیقاب  یاهتیلاعف  لیمکت  یزاس و  دنمشوه  اداکسا و  متسیس  ارجا  بصن و  دیرخ و  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شیاین رایدنفسا 

ناتسدرک هاگراک  تلم -  سیدرپ  یامنیس  لباقم  ناتسدرک -  عطاقت  زا  دعب  رصعیلو -  نابایخ  فرط  هب  قرش  شیاین  نابوتا  لامش -  نارمچ  نابوتا  هژورپ  لحم 

تبون ود  راشتنا  هنیزه  هپس -  کناب  باسح 5151718065011  هرامش  هب  لایر  دانسا 4.000.000  دیرخ  لایر -  غلبم 13.200.000.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  هصقانم  رد  تکرش  یهگآ 

تنواعم ارح -  هسسوم  یماظتنا -  یورین  بنج  هراجت -  دیهش  نابایخ  یتخت -  هاگشزرو  زا  دعب  یتخت -  هار  هس  - جیسب هارگرزب  - نارهت : امرفراک دانسا  عیزوت   :: سردآ سردآ
یراپسنورب تیریدم  یسدنهم  ینف و 

02133230547 :: 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  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-28 و2001092160000036 یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 19   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  حبص  تعاس 10   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6027845 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  حبص  تعاس 10   - 1401/09/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت برغلامش  تفن  رابنا  هرامش 3 و 4  روانش  فقس  یرتیل  نویلیم  تسیب  نزاخم  گنیموف  گنیلوک و  یاهمتسیس  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  39/676/864/769 دروارب :

لایر   1/983/843/238 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازیهجت تاسیسات و  ای  زاگ و  تفن و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح 

کالپ 48 یبونج ، راهب  نابایخ  هب  هدیسرن  هیمس ، نابایخ  یتعیرش ، نابایخ  یادتبا  نارهت   :: سردآ سردآ

:: 02177654728و 1456-02188969737 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02188955953 :: 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

رذگ رذگ ریز   ریز هژورپ   هژورپ تازیهجت   تازیهجت هدنامیقاب   هدنامیقاب یاهتیلاعف   یاهتیلاعف لیمکت   لیمکت وو   یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه وو   اداکسا   اداکسا متسیس   متسیس ارجا   ارجا وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
لنوت لنوت وو  

1414

یرتیل یرتیل نویلیم   نویلیم تسیب   تسیب نزاخم   نزاخم گنیموف   گنیموف وو   گنیلوک   گنیلوک یاهمتسیس   یاهمتسیس یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زاس یتآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  رثکادح  یهگا  نیا  جرد  خیرات  زا   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور  یرادا 

ناسارخ  :: عبنم هبنشودعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/9/28

6027906 :: هرازه هرازه :: 1401/09/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم قرش  هزوریف  هژورپ  دود  هیوهت  هیلخت و  دنمشوه  هناماس  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاس یتآ  تکرش  تسار  تسد  نازمره -  هارراهچ  زا  رتالاب  رتم  نیدروخ 200  راولب  تعنص -  نادیم  برغ - )  ) سدق کرهش  نارهت -  :: سردآ سردآ
دهشم قرش  هزوریف  هژورپ  یرادنامرف -  یوربور  نرادساپ 2 -  شبن  نارادساپ - نابایخ  دهشم - 

05138537995: هژورپ زا  دیدزاب  یگنهامه و  تهج   :: 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

زاس یتآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  رثکادح  یهگا  نیا  جرد  خیرات  زا   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور  یرادا 

تاعالطا  :: عبنم هبنشودعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/9/28

6028230 :: هرازه هرازه :: 1401/09/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم قرش  هزوریف  هژورپ  دود  هیوهت  هیلخت و  دنمشوه  هناماس  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر غلبم 3.000.000  هب  هصقانم  دانسا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم تفایرد  هصقانم  هدنرب  زا  یهگآ  پاچ  هنیزه 

زاس یتآ  تکرش  تسار  تسد  نازمره -  هارراهچ  زا  رتالاب  رتم  نیدروخ 200  راولب  تعنص -  نادیم  برغ - )  ) سدق کرهش  نارهت -  :: سردآ سردآ
دهشم قرش  هزوریف  هژورپ  یرادنامرف -  یوربور  نرادساپ 2 -  شبن  نارادساپ - نابایخ  دهشم - 

05138537995: هژورپ زا  دیدزاب  یگنهامه و  تهج   :: 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

دود دود هیوهت   هیوهت وو   هیلخت   هیلخت دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1616

هژورپ هژورپ دود   دود هیوهت   هیوهت وو   هیلخت   هیلخت دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 151 ھحفص 13 
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-- ناریا تفن  تارباخم  هلول و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

50659/123402 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم تعاس 15:00عبنم ات  رثکادح   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028352 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف هقطنم  قیرح  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  20/619/732/300 دروارب :

هام  دادرارق 27  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/031/000/000 نیمضت : 

درگ یرازگراب  بصن و  تهج  هام  تازیهجت و 3  نیمأت  تهج  هام  الاک 3  لیوحت  راک  یارجا  تدم 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  ناریا  تفن  یاه  هدروآرف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: سردآ سردآ

61630178-61630382-61630818 :: نفلت :: -www.setadiran.ir -www.setadiran.ir www.ioptc.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.shana.ir

61629999 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیئاضق هوق  تامدخ  ینابیتشپ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود -  تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004813000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش هبنشراهچ 1401/9/16  زور  تعاس 10  زا   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 12

مهافت  :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 12   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028470 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  حبص  تعاس 10   - 1401/09/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیئاضق هوق  زاین  دروم  یطابترا  تازیهجت  چیئوس و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  14/400/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد هرادا  لوا -  هقبط  هیئاضق -  هوق  یزکرم  داتس  نامتخاس  هداز  هللادبع  نابایخ  شبن  زرواشک -  راولب  نارهت -   :: سردآ سردآ

42131115 :: 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

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

یطابترا یطابترا تازیهجت   تازیهجت وو   چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

58-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم :: 1401/10/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  یاهرورس  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور ارجا 120  نامز  تدم 

لایر نیمضت 2.563.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هینابعش هار  راهچ  اب  بیدا  هار  هس  لصافدح  نمهب  راولب 22  رد  عقاو  نامرک  ناتسا  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ

02141934  - 03431326000 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

03433239661 :: 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

تخوس6027889 دنمشوه  هناماس  تازیهجت  تاریمعت  ینابیتشپ و  یرادهگن  سیورس  تامدخ  هحفص 5)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامزاس6027993 یتایح  یاه  هداد  ویشرآ  ( Tape  ) یسیطانغم راون  هاگتسد  ود  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاس6029447 هریخذ  تخاسریز  تینما  تیوقت  حرط  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش هکبش یاهرورس   یاهرورس یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 151 ھحفص 15 
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ناتسغاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رادیرخ  :: عبنم هبنشعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6027887 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور   - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  8/950/000/000 دروارب :

لایر   447/500/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1/500/000 دیرخ : 

اهدادرارق روما  ناتسغاب  یرادرهش  یلصا -  مود  هلال  نابایخ  رصعیلو -  راولب  ینیمخ -  ماما  راولب  ناتسغاب -  رایرهش -   :: سردآ سردآ

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

هیمورا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش یلا  خروم 1401/09/24  تعاس 10  زا   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
19

شنیرفآ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6027897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصب لاس 1401  یکیفارت  تازیهجت  تمیق  زیلانآ  ساسارب  رهش  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  ژاتنومد  حالصا و  بصن ، هیهت ؛  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینف  تاصخشم  یصوصخ و  طیارش  ربارب  بیارض و  لامعا  نودب  لیدعت و  نودب  عوطقم 

لایر ) رازه  هاجنپ  دصناپ و  نویلیم و  جنپ  داتفه و  تسیود و  درایلیم و  کی  تسیب و   ) لایر  21/275550000 هصقانم : لک  غلبم  - 
.دشاب یم  دادرارق  غالبا  خیرات  زا  یسمش  هام   12: دادرارق تدم  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت ژاتنومد   ژاتنومد وو   حالصا   حالصا بصن ، ، بصن هیهت ؛  ؛  هیهت هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2222

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

یا هلحرم  کی  ناوخارف  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم خروم 1401/09/23عبنم تعاس 16  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد عقاو  رباعم  یشک  طخ  یارجا  تاموزلم و  هیهت  یکیفارت و  تازیهجت  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  یاهولبات  لیردراگ  یارجا  بصن و  هیهت   ، تایلمع یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سیدرپ دیدج  رهش  زاف 11 

زاف 11 سیدرپ -  دیدج  رهش  نارهت  ناتسا  راک  ماجنا  لحم  - 
دادرارق داقعنا  یاضما  نامز  زا  یسمش  هام   2: تیلاعف تدم  - 

دیسر اب  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  تسیاب  هک  لایر )  نویلیم  دصکی  درایلیم و  تفه   ) 7٬100.000.000: هصقانم رد  تکرش  همان  تنامض  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هئارا  هیهت و  هاگرارق  اب  یراکمه  هقباس  یاراد  نایضاقتم  یارب  تابلاطم (  زا  رسک  دیسر  ای  یدقن  تخادرپ 

 ( ، هینبا نیون  هسسوم  ینامیلس 1 (  دیهش  هاگراک  زاف 5 و 9  نیب  یزاریش  دایص  دیهش  راولب  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نادیم  سیدرپ  دیدج  رهش  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ
تاصقانم اهنامیپ و  روما  دحاو 

یرادملع سدنهم  یاقآ   09198001928 :: 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

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 17  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رهپس   :: عبنم اتعبنم دراوم 4  خروم 1401/10/07 - تعاس 17  هس  ات  کی  دراوم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/10/03 تعاس 17   6

6029029 :: هرازه هرازه ات 6دکدک   دراوم 4  خروم 1401/10/08 و  تعاس 8  هس  ات  کی  دراوم   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/10/04 تعاس 8 

دابآرضخ هداج  یتراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ، هرهب  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
سکعلاب شمش و  دبنگون - روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  یزاسهب ، - 

( هصقانم دیدجت   ) زراوش دابآرصن - عطاقت  حالصا  - 
دابآ فرش  حطسمهریغ  عطاقت  ثادحا  - 

( هصقانم دیدجت   ) لیردراگ تمرم  بصن و  هیهت  - 
( هصقانم دیدجت   ) نازبدور یردنلق - یاه  عطاقت  حالصا  یزاس و  نمیا  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طخطخ یارجا   یارجا وو   تاموزلم   تاموزلم هیهت   هیهت وو   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع یاهولبات   یاهولبات لیردراگ   لیردراگ یارجا   یارجا وو   بصن   بصن هیهت   هیهت  ، ، تایلمع تایلمع ناونع : : ناونع
رباعم رباعم یشک   یشک

2323

شکور شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل یزاسهب ، ، یزاسهب هداج -  -  هداج یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادرب ، ، یرادرب هرهب   هرهب یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : - - ناونع
...و ...و عطاقت   عطاقت حالصا   حالصا روحم - - روحم تلافسآ   تلافسآ

2424
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رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003583000097 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029406 :: هرازه هرازه :: 1401/10/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا  تازیهجت و  هیلک  و  هتسب ) رادم  یاه  نیبرود   ) یریوصت تراظن  هناماس  یزاس  دنتسم  شزومآ ،  ، یزادنا هار  بصن و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رهشوب ناتسا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   8,350,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشاب  یم  یمازلا  اتفا  تیحالص  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  زا  همانیهاوگ  ندوب  اراد  نیمضت :  تاحیضوت 
15:00 تعاس : 1402/01/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لک هرادا   ، 7514653196 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  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

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003205000127 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029481 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیردراگ  تمرمو  بصن  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لیردراگ  تمرمو  بصن  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/01/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رنهاب نادیم  هب  هدیسرن  تخرد  رازه  هچوک  دازنکاپ  راولب  دزی   ، 8916976951 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  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

مالقا مالقا وو   تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک وو   هتسب ) ) هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود  ) ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم شزومآ ،  ،  شزومآ ،، یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 2525

لیردراگ لیردراگ تمرمو   تمرمو بصن   بصن هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2626

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

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

2001094839000120 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029572 :: هرازه هرازه :: 1401/10/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تزوصب لاس 1401  یکیفارت  تازیهجت  تمیق  زیلانآ  ساسا  رب  رهش  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  ژاتنومد  حالصا و  بصن ، هیهت ، هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینف  تاصخشم  یصوصخ و  طیارش  ربارب  بیارض و  لامعا  نودب  لیدعت و  نودب  عوطقم ،

هیمورا  یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یکیفارت تازیهجت  ژاتنومد  حالصا و  بصن ، هیهت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,063,777,500 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/11/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم یرادرهش  بالقنا  نادیم  هیمورا -  ، 5715653971 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  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

هیمورا یزکرم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094839000118 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029575 :: هرازه هرازه :: 1401/10/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یا 1/05  هقطنم  بیرض  یرسالاب 1/41 و  بیرض  اب  لاس 1401  هینبا  ءاهب  تسرهف  ساسا  رب  ولیزرط  هاگلیس  یور  رب  یراذگ  هدرن  لیر و  دراگ  داجیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمالعا  طیارش  ساسا  رب  یرادناتسا  یرادناتسا  یزیر  همانرب  تنواعم  لماش  یاه  همانشخب  ساسا  رب  لیدعت  لامعا  اب  عوطقم و  تروصب  هاگراک  زیهجت 

هیمورا  یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یراذگ هدرن  لیردراگ و  داجیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   699,373,054 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/11/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بالقنا نادیم  هیمورا   ، 5715653971 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  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

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت ژاتنومد   ژاتنومد وو   حالصا   حالصا بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2727

هاگلیس هاگلیس یور   یور ربرب   یراذگ   یراذگ هدرن   هدرن وو   لیردراگ   لیردراگ داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 2828
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

یاهتیلاعف6029598 لیمکت  یزاس و  دنمشوه  اداکسا و  متسیس  ارجا  بصن و  دیرخ و  تایلمع  یراذگاو 
لنوت رذگ و  ریز  هژورپ  تازیهجت  هدنامیقاب 

هحفص 9) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاوها قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/26 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/9/20   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6027890 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ هرامش 5 و 6  یاهدحاو  گنیروتینام  متسیس  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

غلبم نیمضت  ریغب  - یراذگاو  دادرتسا و  لباق  ریغ  ناریا  یلم  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  ابیس  باسح  هب  لایر  غلبم 2.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  همانزور  رد  یهگآ  تبون  ود  جردلا  قح  لایر -   497.100.000

یاهتنا خ برغ  کرهش  نارهت -  ای  و  اهدادرارق ) هرادا  نیمار  هاگورین  زاوها –  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  نامیلس -  دجسم  هداج  رتمولیک 20  زاوها -  : سردآ  :: سردآ سردآ
یروآ نف  نامتخاس  ورین  هاگشهوژپ  نامتخاس  ماما  راگدای  زا  دعب  نامداد 

06136554872 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهدحاو اهدحاو گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028534 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 9   - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود یزاورپ  پمر  اه و  هنایشآ  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  هژورپ  یارجا  تهج  یزاسدنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسبرادم یاه 

لایر  1/040/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مایپ یللملا  نیب  هاگدورف  تشدهام -  هداج  رهشرهم -  جرک -   :: سردآ سردآ

02633266135 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2201/1401/62 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یاههاگتسیا  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیمورا ناتسرهش  هژورپ  یارجا  لحم 

هطوبرم  هنیمز  رد  تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  زا  یتینما  ینف /  تیحالص  هیدات  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا رد  ..و 

قاتا 102 لوا  هقبط  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش  یولوم  نابایخ  هیمورا  رد  عقاو  اهدادرارق  روما  رتفد   :: سردآ سردآ

04433477170 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

04433444475 :: سکف WAZARGASسکف  ًً@ :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پمر پمر وو   اهاه   هنایشآ   هنایشآ یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا تهج   تهج یزاسدنتسم   یزاسدنتسم وو   شزومآ   شزومآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزاورپ   یزاورپ

3030

اههاگتسیا اههاگتسیا زازا   یکی   یکی کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3131

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

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87680518 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  ات  خروم 1401/9/12  هبنش  زور  زا   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

هلمج  :: عبنم خروم 1401/10/10عبنم هبنش  زور  ات  یراذگراب   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش  زور  ات  لیوحت 

6028714 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   رد   - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مق ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  زاگ -  لاقتنا  تاسیسات  کینورتکلا  تظافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دقن هجو  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر  نیمضت 6.439.227.106  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاگ  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  داتس  یر  یزاگ  هاگورین  زا  دعب  نیطسلف  راولب  رهشرقاب  مق  میدق  هداج  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ
کالپ 27 رایدنفسا  راولب  ندرج ) الدنام (  نوسلن  نابایخ  نارهت  یناشن 

02151062847 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02155221134 :: 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

یزکرم ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091471000115 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6029462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا ) هار  بصن ، تازیهجت ، نیمات  یحارط ، بادنخ ( تالحم و  ناجیلد ، ، دنزاش زاگ  یحاون  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یا  هلحرم  کت  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیاس6028324 گنیروتینام  ینف و  نامتخاس  هحفص 9)یزاسزاب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زکرم6028681 قرب ، تسپ  کینورتکلا 5  تظافح  متسیس  یارجا  تازیهجت و  الاک و  نیمات  یحارط ،
EPC شور هب  هاگورین  زاگ  راشف  لیلقت  هاگتسیا  گنیچپسید و 

هحفص 9) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

زاگ زاگ لاقتنا   لاقتنا تاسیسات   تاسیسات کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 3232

یحاون یحاون کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یایا   هلحرم   هلحرم کتکت   هصقانم   هصقانم هاتوک   هاتوک تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6029029 - هداج یتراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ، هرهب  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، - 
...و عطاقت  حالصا  روحم - تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  یزاسهب ،

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یاه6029406 نیبرود   ) یریوصت تراظن  هناماس  یزاس  دنتسم  شزومآ ،  ، یزادنا هار  بصن و  هیهت ،
مالقا تازیهجت و  هیلک  و  هتسب ) رادم 

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شلات ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6027949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یت یآ  یسانشراک  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094415000015 زاین :  هرامش 

شلات ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هام  112 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

شلاط رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یت یآ  یسانشراک  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4371964361 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  شلات  شلاط ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44232036-013  ، 44233200-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44233200-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتیت یآیآ   یسانشراک   یسانشراک تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسکی تدم  هب  هکبش  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090597000019 زاین :  هرامش 

زاریش تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات طقفدشابیم  تسویپ  هب  تساوخرد  تامازلا  لاسکی  تدم  هب  هکبش  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تساوخرد  لصا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09371836014- هاگشناد یت  یا  تسارح و  زا  زوجم  یاراد  زاریش و  ناگدننک 

7153675541 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هدکشناد  نیبملا  حتف  نابایخ  ارهز  یوک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37251009-071  ، 37251020-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37260225-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامیلس مساق  دیهش  ناتسرامیب   his تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000239 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اه هداد  دنویپ  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  هبعج  یدنب  هتسب  عون  دنویپ  -HIS یتراجت مان  ناتسرامیب  متسیس  هکبش  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09171433753 .تسا یمازلا  روتکاف  شیپ.دوش  هجوت  تسویپ  لیاف  هب.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسکی لاسکی تدم   تدم هبهب   هکبش   هکبش یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3535

متسیس متسیس هکبش   هکبش تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3636
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جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( PACS) یناتسرامیب یتاعالطا  متسیس  هچراپکیرازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  بصنودیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یئمهب ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  رادرس  یباوختخت  ناتسرامیب 32  تهج 

1101004510000240 زاین :  هرامش 
جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  سکپ  لادم  یتراجت  مان  یددع  رواک 1  یدنب  هتسب  عون   ME-PACS لدم یکشزپ  ریواصت  تیریدم  ویشرآ و  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
کینورتکلا لادم  یسدنهم  هدننک 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هجوت  یتسویپ  کرادم  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( PACSPACS )) یناتسرامیب یناتسرامیب یتاعالطا   یتاعالطا متسیس   متسیس هچراپکی   هچراپکی رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ وو   بصنودیرخ   بصنودیرخ ناونع : : ناونع 3737
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یتشهب دیهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یوراد  اذغ و  تنواعم   :: 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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگ  تمیق  تسویپ  طیارش  هعلاطم  زا  دعب  امتح  امتح و  امتح و 

1101091126000061 زاین :  هرامش 
یتشهب دیهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 36  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگ  تمیق  تسویپ  طیارش  هعلاطم  زا  دعب  امتح  امتح و  امتح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1434743397 یتسپ :  دک  کالپ 47 ،  - وراد اذغ و  تنواعم  - راشبآ هچوک  - یعاس کراپ  یوربور  - رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88662331-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662334-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال ناونع : : ناونع 3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکسرپساک یربراک  سوریو 100  یتنآ  هخسن  هلاسکی  ژراش  دیدمت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
100 ربراک :  دادعت 

لاس کی  تدم : 
یکسرپساک زا  هرداص  یلصا  سنسیال 

1101003048000003 زاین :  هرامش 
یسانش ناریا  داینب  هدننک :  رازگرب 

یکسرپسک یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  لاس  رابتعا 1  تدم   CD سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

یکسرپساک یربراک  سوریو 100  یتنآ  هخسن  هلاسکی  ژراش  دیدمت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
100 ربراک :  دادعت 

لاس کی  تدم : 
یکسرپساک زا  هرداص  یلصا  سنسیال 

Kaspersky Endpoint Security - Select
PublicSectorRenewal-1 year-Band: 100-149-KL4863IARFD

یردیح 09194235269 سامت : 

1437835859 یتسپ :  دک  یسانش ،  ناریا  یبونج خ  ییاهب  خیش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88066146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88066149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکسرپساک یکسرپساک یربراک   یربراک   100100 سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هخسن   هخسن هلاسکی   هلاسکی ژراش   ژراش وو   دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3939
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبعش ناجیلد 1  هبعش  هواس 1  هبعش   3 کارا هبعش  3  ) هبعش 8 تهج یریگشیپ  سیلپ  داتدروم  هبعشظفاحم  حلسم  نابهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرفباضماورهمار تسویپ  دادرارق  امتح   ( . نارجاهم

1101003198000016 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تعاس 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( نارجاهم هبعش  ناجیلد 1  هبعش  هواس 1  هبعش  کارا 3  هبعش  3 هبعش (  تهج 8  یریگشیپ  سیلپ  دات  دروم  هبعش  ظفاحم  حلسم  نابهگن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن جرد  ار  نابهگن  یارب 1  تعاس  غلبم 1  افطل   . دینک یراذگراب  هناماس  رد  دامرفب و  اضما  رهم و  هعلاطم و  ار  تسویپ  دادرارق  امتح  .

3813776599 یتسپ :  دک  اروش ،  نادیم  زا  دعب  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33881286-086  ، 32217201-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32217201-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش   11 ناجیلد   ناجیلد هبعش   هبعش   11 هواس   هواس هبعش   هبعش   33 کارا کارا هبعش   هبعش 33  ) ) هبعش هبعش 88 تهج تهج یریگشیپ   یریگشیپ سیلپ   سیلپ داتدروم   داتدروم هبعشظفاحم   هبعشظفاحم حلسم   حلسم نابهگن   نابهگن ناونع : : ناونع
دامرفباضماورهمار دامرفباضماورهمار تسویپ   تسویپ دادرارق   دادرارق امتح   امتح  ( .  ( . نارجاهم نارجاهم
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تنیالک یتیریدم و 1500  لوسنک  ود  هلاسکی  ینابیتشپ  بصن و   Corporate ینامزاس لدم  شیوداپ  یموب  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
IT سانشراک ینف  دات  اب  هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط 

1201093696000093 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هدروارف  شیالاپ  شخپ و  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدش تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  - تنیالک یتیریدم و 1500  لوسنک  ود  هلاسکی  ینابیتشپ  بصن و   Corporate ینامزاس لدم  شیوداپ  یموب  سوریو  یتنآ  - 
دشاب ناسکی  روتکاف  هناماس و  رد  غلبم  رادقم.هدوزفا و  شزرا  اب  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  لحم  رد  لیوحت  .IT سانشراک ینف  دات  اب 

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

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

تاصخشم قبط  - تنیالک یتیریدم و 1500  لوسنک  ود  هلاسکی  ینابیتشپ  بصن و   Corporate ینامزاس لدم  شیوداپ  یموب  سوریو  یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ناسکی  روتکاف  هناماس و  رد  غلبم  رادقم.هدوزفا و  شزرا  اب  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  لحم  رد  لیوحت  .IT سانشراک ینف  دات  اب  هدش  تسویپ  ینف 

1598666611 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  کراپ ، بنج  وشرو ، نابایخ  یهلا ، تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61639360-021  ، 88928220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88928220-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قبط قبط -- تنیالک تنیالک   15001500 وو   یتیریدم   یتیریدم لوسنک   لوسنک ودود   هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن   CorporateCorporate ینامزاس   ینامزاس لدم   لدم شیوداپ   شیوداپ یموب   یموب سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع
ITIT سانشراک   سانشراک ینف   ینف دات   دات اباب   هدش   هدش تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم
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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 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تامازلا  طیارش و  قبط   VNX 5800 زاس هریخذ  هاگتسد  یرازفا  مرن  تالکشم  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000293 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
هداد هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   EMC یتراجت مان   VNX 5800 لدم  TB 41 تیفرظ  SAN زاس هریخذ  الاک :  مان 

ایوج زرو 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هدوب و  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ مالعا  اجکی  یلک و  تروص  هب  تمیق  تامازلا ،) طیارش و   ) تسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ 

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

61032219-021  ، 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

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد یرازفا   یرازفا مرن   مرن تالکشم   تالکشم عفر   عفر ناونع : : ناونع 4242
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سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش ینف و  حرش  مالعتسا ، تاصخشم  قباطم  دیاب  یجراخ  بوغرم  دنرب   IP نفلت یزادنا  هار  تهج  یرازفا  مرن  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یضاقتم  دحاو  دأت  دروم  تسویپ و 

1101092586000323 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کوتیا نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   NEC یتراجت مان   DT700/DT800/SIP PRO لدم  IP/SIP هنایار هکبش   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم تسویپ و  طیارش  ینف و  حرش  مالعتسا ، تاصخشم  قباطم  دیاب  یجراخ  بوغرم  دنرب   IP نفلت یزادنا  هار  تهج  یرازفا  مرن  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  دوجو  تروص  رد  ینف و  داهنشیپ  هارمه  هب  لیمکت و  هطوبرم  مالعتسا  دشاب  یضاقتم  دحاو  دأت 

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

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IPIP نفلت   نفلت یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج یرازفا   یرازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4343
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

xg 310 subscriptions standard protection 1y based ,xg 310 subscriptions webserver protection 1y تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتعاس ینابیتشپ 24  based

1101050136000227 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

ایناو تخاسریز  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CITRIX یتراجت مان   citrix xenApp سنسیال یرتویپماک  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

xg 310 subscriptions standard protection 1y based ,xg 310 subscriptions webserver تاصخشم :  هب  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتعاس ینابیتشپ 24  protection 1y based

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

xg 310  subscriptions  s tandard protection 1y based , xg 310  subscriptions  webserver protection 1yxg 310  subscriptions  s tandard protection 1y based , xg 310  subscriptions  webserver protection 1y ناونع : : ناونع
هتعاس هتعاس ینابیتشپ  2424 ینابیتشپ   basedbased
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ناجریس 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 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه 125 هناماس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000246 زاین :  هرامش 

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

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

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  دادرارق  کرادم و  دانسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

125125 دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545
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ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا 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 16 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس ود  تدم  هب  تنرتنیا  نیمات  یزکرم و  نامزاس  اب  یناتسا  یاه  تیریدم  نیب  طابترا  یرارقرب  عوضوم :

1101093750000033 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
دادعت 1 دادعت : 

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

.دشابیم هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس ود  تدم  هب  تنرتنیا  نیمات  یزکرم و  نامزاس  اب  یناتسا  یاه  تیریدم  نیب  طابترا  یرارقرب  عوضوم :

.دشابیم تسویپ  نامزاس  تساوخرد  دراوم 
.دشابیم یمازلا  ناگدننک  نیمات  فرط  زا  کرادم  یرازگراب 

1537614111 یتسپ :  دک  یلم ،  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  قرش  -  هب  برغ  یناقح -  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81622835-021  ، 81622509-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88644065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا نیمات   نیمات وو   یزکرم   یزکرم نامزاس   نامزاس اباب   یناتسا   یناتسا یاه   یاه تیریدم   تیریدم نیب   نیب طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 151 ھحفص 34 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gw3b765qtddcd?user=37505&ntc=6028645
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6028645?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رانک دنورا  یرادرهش   :: 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( راتکه 2500) دابهپ زا  یتشادرب  ریواصت  زا  لصاح  orthophoto لیاف میسرت  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090623000041 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رانکدنورا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

راتکه 2500 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب هتشاد  ییازدمآرد  رهش  نیا  یارب  ییوردوخ  ضراوع  لحم  زا  هک  تسا  ییاهتکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناینب  شناد  تکرش 

6331813156 یتسپ :  دک  یرادشخب ،  بنج  سراف  جیلخ  یرتم   45 راولب رانک  دنورا  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53392477-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53392466-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000130000074 زاین :  هرامش 

یسانشاوه لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618481477 یتسپ :  دک  پچ ،  تمس  راولب  یاهتنا  یمالسا  یروهمجراولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32653934-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32653937-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( راتکه راتکه 25002500 )) دابهپ دابهپ زازا   یتشادرب   یتشادرب ریواصت   ریواصت زازا   لصاح   لصاح orthophotoorthophoto  لیاف لیاف میسرت   میسرت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4747

لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 4848
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ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  ( ISMS  ) تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هیهت  یزاس و  هدایپ  یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ حرشب 

1101004299000030 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش یراذگراب  اضما و  رهم و  هدش  یراذگراب  کرادم  دانسا و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ قاصلا  یتساوخ  رد  کرادم  دانسا و  هیلک 

.دشاب یم  تاکرادت 03132657833  ینف 03132667918 و  دحاو  سامت  هرامش 

8158874351 یتسپ :  دک  ریدغ ،  لپ  هب  هدیسرن  مود ) قاتشم  ) یسراف ناملس  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

9055961-0933  ، 32657975-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32657975-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناهفصا یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات نامرد   نامرد تیریدم   تیریدم ( ( ISMSISMS  ) ) تاعالطا تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن هیهت   هیهت وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ حرشب   حرشب

4949
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روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایازم قوقح و  تبث  هناماس  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004285000060 زاین :  هرامش 

روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف بلاق  رد  تمیق  داهنشیپ  ..دش  دهاوخ  مادقا  دادرارق  دقع  هب  تبسن  ندش  هدنرب  تروص  رد  دشابیم و  تسویپ  حرش  قباطم  طیارش  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  تسویپ 

1576613913 یتسپ :  دک  کالپ 44 و 46 ،  باتناهج ، نابایخ  حتفم ، هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85350-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85353000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  نایدوم  هناماس  هژیو  یاه  یسرتسد  تیریدم  یتینما  زیهجت  دیرخ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000410 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903280 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عیمس مناخ 

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

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایازم ایازم وو   قوقح   قوقح تبث   تبث هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 5050

هناماس هناماس هژیو   هژیو یاه   یاه یسرتسد   یسرتسد تیریدم   تیریدم یتینما   یتینما زیهجت   زیهجت دیرخ   دیرخ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 5151
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لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکینورتکلا یاه  هناماس  نشکرتا  ( تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001004000020 زاین :  هرامش 

روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینویزیولت یاه  همانرب  ییویدیو و  ییامنیس ، ملیف  اب  طبترم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  قبط  یکینورتکلا ) - یاه  هناماس  نشکرتا  (  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1487673486 یتسپ :  دک  یبرغ ،  شرآ  شبن  راشفا  دیرف  یدرگتسد خ  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22275199-021  ، 22904766-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22262019-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یکینورتکلا یکینورتکلا یاه   یاه هناماس   هناماس نشکرتا   ( ( نشکرتا ناونع : : ناونع 5252
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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 16 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دصر هناماس  هب  لاصتا  سیورس  بو  سمش  دنس  یلم  هسانش  یاه  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000356 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6029317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153959 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
managengine یریذپ بیسآ  تیریدم  همانرب  سنسیال  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/21 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دصر دصر هناماس   هناماس هبهب   لاصتا   لاصتا سیورس   سیورس بوبو   سمش   سمش دنس   دنس یلم   یلم هسانش   هسانش یاه   یاه لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 5353

managenginemanagengine یریذپ   یریذپ بیسآ   بیسآ تیریدم   تیریدم همانرب   همانرب سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 5454
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رانک دنورا  یرادرهش   :: 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( راتکه 2000) دابهپ زا  یتشادرب  ریواصت  زا  لصاح   orthophto لیاف میسرت  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090623000045 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رانکدنورا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

راتکه 2000 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب هتشاد  ییازدمآرد  رهش  نیا  یارب  ییوردوخ  ضراوع  لحم  زا  هک  تسا  ییاهتکرش  اب  تیولوا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ناینب  شناد  تکرش  ** 

6331813156 یتسپ :  دک  یرادشخب ،  بنج  سراف  جیلخ  یرتم   45 راولب رانک  دنورا  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53392477-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53392466-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6029338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/22 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( راتکه راتکه 2 0002000 )) دابهپ دابهپ زازا   یتشادرب   یتشادرب ریواصت   ریواصت زازا   لصاح   لصاح   orthophtoorthophto  لیاف لیاف میسرت   میسرت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5555

مپسا مپسا یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 5656
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( متسیس ناراکمه   ) یرادا نویساموتا  هناماس  سیورس  بو  لوژام  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001426 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

.یراک زور  تسیب  تخادرپ  ( متسیس ناراکمه   ) یرادا نویساموتا  هناماس  سیورس  بو  لوژام  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحا ریوب  هیولیگهک و  یا  هقطنم  بآ  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 09 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنآ  تیریدم  یرازفا ، تخس  یرازفا و  مرن  تامدخ  تاعالطا و  یروانف  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001257000049 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  هیولیگهک و  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1402/09/14 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق داهنشیپ  لودج  تکرش و  دانسا  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ  دشاب و  یم  یمازلا  اتفا  زوجم  یکیتامروفنا و  تامدخ  تیحالص  یهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت و  تمیق  داهنشیپ  مرف  اب  هارمه  ار 

7591653446 یتسپ :  دک  قرب ،  عیزوت  تکرش  یوربور  یرهطم -  دیهش  راولب  جوسای -  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346873-074  ، 33334812-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340223-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( متسیس متسیس ناراکمه   ناراکمه  ) ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا هناماس   هناماس سیورس   سیورس بوبو   لوژام   لوژام بصن   بصن ناونع : : ناونع 5757

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ تیریدم   تیریدم یرازفا ، ، یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن تامدخ   تامدخ وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5858
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رانک دنورا  یرادرهش   :: 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( راتکه 2000) یماظن ریغ  دابهپ  زا  هدافتسا  اب  سایقم 500/1  اب  یرادرب  ریوصت  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090623000046 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رانکدنورا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

راتکه 2000 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب هتشاد  ییازدمآرد  رهش  نیا  یارب  ییوردوخ  ضراوع  لحم  زا  هک  تسا  ییاهتکرش  اب  تیولوا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناینب  شناد  تکرش  ** 

.دریذپ یم  تروص  لاس 1401  یرادرب  هشقن  هفرعت  ساسارب  تخادرپ  *** 
.دشاب ییاوه  یرادرب  ریوصت  راتکه  رازه  هقباس 50 اب  تکرش  ****

6331813156 یتسپ :  دک  یرادشخب ،  بنج  سراف  جیلخ  یرتم   45 راولب رانک  دنورا  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53392477-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53392466-061 :: 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( راتکه راتکه 2 0002000 )) یماظن یماظن ریغ   ریغ دابهپ   دابهپ زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب     500/1500/1 سایقم   سایقم اباب   یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیکاب یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک  شیپ  تروصب  لمح  لرتنک - لنپ  یلصا  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001278 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیکاب تیفیکاب یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا هیارک   هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح لرتنک - - لرتنک لنپ   لنپ یلصا   یلصا درب   درب ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 FOUNDATION FIELDBUS CONTROL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
VALVE POSITIONER

1101092134000891 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   BURKERT یتراجت مان  لدم 8792  ریش  لاتیجید  کیتامونپورتکلا  رنشیزوپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
رزخ هدننک  هضرع  عجرم   MOXA یتراجت مان  ناویات  هدنزاس  روشک   RS-485 REMOTE I/O لدم گولانآ  یجورخ  یدورو و 2  اب 8   I/O تومیر الاک :  مان 

ایسآ یسدنهم 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/10 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

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریش ریش لاتیجید   لاتیجید کیتامونپورتکلا   کیتامونپورتکلا رنشیزوپ   رنشیزوپ ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  یا ) هراوهام  هکبش  تخاسریز و  تینما  نیمات   ) تاطابترا تاعالطا و  هکبش ، تینما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004539000007 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف .دشاب  یم  نآ  زا  سپ  هامکی  دصرد  دادرارق و 50  غالبا  ماگنه  دصرد  تروص 50  هب  دقن و  تروصب  تخادرپ  هدوب و  هام  دادرارق 12  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هدننک  نیمات  طسوت  ًاددجم  هطوبرم  یاهزوجم  هارمهب  هدش و  اضما  رهم و  امتح  تسویپ 

9813693171 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  ادهش -  نادیم  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32270568-054  ، 33260002-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33260005-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(P/F YOKOGAWA DISTRIBIUTION CONTROL SYSTEM(D.c.s تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005054 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

افلآ هدننک  هضرع  عجرم   YOKOGAWA هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   PRO SAFE-SLS لدم یناشن  شتآ  یاه  متسیس  لرتنک  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 
سوت ورین 

ددع 412 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ساسا رب  هدرک و  هعجارم  تسویپ  لودج  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یراذگراب  یارب  تسا و  هباشم  دشاب و  یمن  یلصا  الاک  زاین  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ  .دینک  یراذگ  تمیق  فیدر  هب  فیدر  تسویپ  لودج 

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

83762157-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم یایا ) ) هراوهام   هراوهام هکبش   هکبش وو   تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما نیمات   نیمات  ) ) تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا هکبش ، ، هکبش تینما   تینما ناونع : : ناونع 6262

یناشن یناشن شتآ   شتآ یاه   یاه متسیس   متسیس لرتنک   لرتنک یکینورتکلا   یکینورتکلا تراک   تراک ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم   ) یرتویپماک 004-60-99203 هدننک  تبث  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228001964 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ساسح سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   FLOW COMPUTER یتراجت مان   FC101A لدم رتویپماک  ولف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

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

52623492-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا دکدک   ناریا   ناریا ددرگ ) ) ددرگ هئارا   هئارا یلام   یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  ) ) 004004-- 6060 -- یرتویپماک  9920399203 یرتویپماک هدننک   هدننک تبث   تبث ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هباشم   هباشم

6464
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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   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Delti -V یشزومآ لنپ  لرتنک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000953 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناملآ هدنزاس  عجرم   DELTA EMERSON هدنزاس روشک   SIEMENS یتراجت مان   VE300 نویساموتا لرتنک و  متسیس   PLC دربراک  delta V رگشزادرپ الاک :  مان 

DELTA EMERSON هدننک هضرع  عجرم 
ددع 52 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  رب  لمح   --- زور تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6029172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب تاریمعت  یا  هفرح  تیحالص  یشزومآ  یاهدرادناتسا  هچباتک  نیودت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000286 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31312942-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Delti -VDelti -V یشزومآ   یشزومآ لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6565

قرب قرب تاریمعت   تاریمعت یایا   هفرح   هفرح تیحالص   تیحالص یشزومآ   یشزومآ یاهدرادناتسا   یاهدرادناتسا هچباتک   هچباتک نیودت   نیودت ناونع : : ناونع 6666
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14013713 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6029231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/08 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط  تعنص  وترپ  کرام  تعرس  لرتنک  ویارد  ناونع : 

14013713 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/17 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تعنص   تعنص وترپ   وترپ کرام   کرام تعرس   تعرس لرتنک   لرتنک ویارد   ویارد ناونع : : ناونع 6767

 - - هداس هداس تکاد   تکاد یترارح -  -  یترارح روتکتد   روتکتد قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا ریژآ   ریژآ قیرح - - قیرح مالعا   مالعا دربراک   دربراک نوز   نوز   88 لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ یناشن -  -  یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا یتسش   یتسش ناونع : : ناونع
متسیس متسیس   VV  1212 یرطاب   یرطاب یلباک -  -  یلباک روتکتد   روتکتد نزنز -  -  کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ یتراک -  -  یتراک میس   میس هدننک   هدننک نفلت   نفلت

6868
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.ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  یرابتعا 3  تخادرپ 

یلیئاکیم 09123996352 یاقآ  اب  یگنهامه 
یفیرش 09125073059 یاقآ 

1101096102001142 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   EFD لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   ACT-8 لدم قیرح  مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 8  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN668991 لدم  KNX متسیس  V 12 یرطاب الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
رزخ شورس  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   MEDC یتراجت مان   DB3004BNH1BNR لدم قیرح  مالعا  ریژآ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نایناریا نازاس  راکشآ  هدننک  هضرع  عجرم   TESLA یتراجت مان   SD407 لدم قیرح  مالعا  یدود  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 22 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
نایناریا نازاس  راکشآ  هدننک  هضرع  عجرم   TESLA یتراجت مان   HD417 لدم قیرح  مالعا  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 30  هتسب   m 2 لوط  30x15 mm زیاس  cm 3 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 
اتیپوس

هتسب 5 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

سیدرپ متسیس  ایاس  هدننک  هضرع  عجرم   HUNSEC یتراجت مان   S0723 لدم رطخ  مالعا  یتراک  میس  هدننک  نفلت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
یراگتسر دیما  هدننک  هضرع  عجرم  کایرآ  یتراجت  مان   RI لدم قیرح  مالعا  روتاکیدنا  تومیر  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

PROTECTO هدنزاس عجرم   PROTECTO WIRE یتراجت مان  یرتم  هرقرق   PHSC-190EPC88 لدم قیرح  مالعا  متسیس  تهج   LHD یلباک روتکتد  الاک :  مان 
نامقل تعنص  قرب  هدننک  هضرع  عجرم   WIRE

رتم 400 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPGM-32-1401-1398-938-S :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6029251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلاتیعقوم ، یکیرتکلا  هدنهد  ناشن  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   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسکات یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ساسا  رب  ناتسرامیب  دیرخ  تسا .  هباشم  دک  دنمشوه .  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم 

1101005398000101 زاین :  هرامش 
ناتسکات یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامرآ هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZX-HSD 6000 AD لدم یلخاد  روتالوزیا  یاراد  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  ترارح  دود و  یبیکرت  روتکتد  الاک :  مان 
نایناریا نمیا 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یراذگ  تمیق  دیاب  طیارش  لخاد  تسیل  طیارش و  تسا .  یمازلا  تادنتسم  هئارا  تسا .  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسا .  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  دیدزاب   . ددرگ یراذگراب  هدش و  ءاضما  رهم و  تسیل  تساوخرد و  کرادم 

3481993115 یتسپ :  دک  ناتسکات ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هاپس  زا  رتالاب  ییاجر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220111-028 :: 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

لرتنک لرتنک وو   قیقد   قیقد رازبا   رازبا کینورتکلا ، ، کینورتکلا تیعقوم   تیعقوم یکیرتکلا   یکیرتکلا هدنهد   هدنهد ناشن   ناشن ناونع : : ناونع 6969

ریذپ ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا ترارح   ترارح وو   دود   دود یبیکرت   یبیکرت روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 7070

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قباطم   fire alarm system تاعطق دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092416000398 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایلاتیا هدنزاس  روشک   SCAME هدنزاس عجرم  راک  موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   S81 HS لدم قیرح  مالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیژ  هئارا  دامرف .  لصاح  سامت  هرامش 07152112704  اب  یلیمکت  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52112704-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

gas detecting device دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001066 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   AESKU DIAGNOCTICS GMBH AND CO. KG هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   AESKULISA RA-CP-Detect عون  RA-CP تیک الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک  رون  زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: 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

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قباطم   قباطم   fire  alarm systemfire alarm system  تاعطق تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

gas  detecting devicegas detecting device دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه 09901571049 تهج  هرامش   . تسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  یرس  یبآ 1 قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت  مزاول و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001621000232 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
چیپدالوپ هدننک  هضرع  عجرم   P.K یتراجت مان  شوگ  شش  هرهم  عون   BS 2874 یجنرب سنج   mm 25 لک لوط   in 16\5 رطق شوگ  شش  هرهم  چیپ و  الاک :  مان 

راک
تس 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهدنرب قبط  امتح.تسا  هدنشورفاب  تدوع  هنومن و  دات  لمح  هنیزه.لماک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 60 تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم تدوع  راب  لک  الاک  کی  دات  مدع  تروص  رد.تسیمازلا  یلغش  طبترم  کرادمو  روتکافشیپ  هئارا.دوش  یراذگ  تمیق  یتساوخرد 

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

51003310-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شوگ شوگ شششش   هرهم   هرهم وو   چیپ   چیپ یبآ -  -  یبآ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7373

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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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 13 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ریژآ و ...  روتکتد و  لباک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000357 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  یسابع 09121884732  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف شیپ  یرازگراب  هب  طونم  ینف  یلام و  یسررب  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  ینابیتشپ و  یتناراگ و 

ینف دات  تست و  بصن و  زا  سپ  تخادرپ 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FMZ4100FMZ4100 قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس قیرح   قیرح دضدض   لباک   لباک ناونع : : ناونع 7474

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا دیدزاب  / کینیلکو ناتسرامی  یناشن ) شتا  ینمیا و  روما  ) یناشن شتا  هرواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشهاوخ 09122504527/23602099 سدنهم  یگنهامه 

1101050259001063 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22548679-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قباطم6028815 یا ) هراوهام  هکبش  تخاسریز و  تینما  نیمات   ) تاطابترا تاعالطا و  هکبش ، تینما 
تسویپ

هحفص 42) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6029247 - قیرح مالعا  ریژآ  قیرح - مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 8  لناپ  یناشن -  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش 
 - یلباک روتکتد  نز -  کمشچ  غارچ  یتراک -  میس  هدننک  نفلت  هداس -  تکاد  یترارح -  روتکتد 

متسیس  V 12 یرطاب

هحفص 42) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3030   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کینیلکو کینیلکو ناتسرامیب   ناتسرامیب یناشن ) ) یناشن شتا   شتا وو   ینمیا   ینمیا روما   روما )) یناشن یناشن شتا   شتا هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 7575
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: 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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6027863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هس  تخادرپ  هدنشورف -  هدهع  هب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  تسا -  هباشم  دک  ناریا   - unifi ac lr لدم تنیوپ  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091057000478 زاین :  هرامش 

دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 
یناب هاش  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TL-WR لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  تخادرپ  هدنشورف -  هدهع  هب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  تسا -  هباشم  دک  ناریا   - unifi ac lr لدم تنیوپ  سسکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022111-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرشلامش 2 نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6027864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  یطابترا  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001158000037 زاین :  هرامش 

(2) قرشلامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دزی نیون  یژرنا  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   FORAT یتراجت مان   HTL-FO250 لدم یرون  ربیف  لدبم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم رظن  دم  تسویپ  تسیل  .تسیمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

.الاک تفایرد  زا  سپ  هامکی  تخادرپ 
.دارف لصاح  سامت  ییوهارب  یاقا  هرامش 01731282215  اب  لاوس  تروص  رد 

4919746595 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  هاگتسیا  - لانیمرت بنج  - یدنبرمک - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31282424-017  ، 32687911-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32687801-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 7676

یرون یرون ربیف   ربیف لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 7777
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یریس هقطنم  رد  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6027965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094077000209 زاین :  هرامش 

یریس هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش نویساموتا  هناسر  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 2960  یتارباخم  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

یریس رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ .  کرادم  قباطم  دادعت  رادقم و  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

دک کالپ 12 ،  دازکاخ  خ  جروت -  نابایخ   - سردم دیهش  عطاقت  هب  هدیسرن  لالب  دجسم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  یریس ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1966653943 یتسپ : 

23940261-021  ، 23380011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23382188-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7878
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زردوگیلا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  زایندروم  تاعطق  تاصخشم  دشاب .  یم  ناطلس  نمچ  هاگنامرد  تهج  رتویپماک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091099000032 زاین :  هرامش 

زردوگیلا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
روتینام قرب و  لباک.کیتورکیمرتور.رتیار  .رتور  مدوم.کر  هکبش .  تراک.سومدپ.روتینام.سوامدروبیک.رواپ.سیک..دراه.مر.هدنزادرپ.دربردام  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  278 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
زردوگیلا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام یراج 3 لاس  زا  دعب  روتکاف  یقبام  دعب و  هام  دصرد 3  ددرگ و 35 یم  تخادرپ  الاک  لیوحت  زا  دعب  روتکاف  غلبم  دصرد   30 تخادرپ : طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  تخادرپ  دعب 

6861819341 یتسپ :  دک  زردوگیلا ،  تشادهب  هکبش  یلحاس  خ  زردوگیلا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43344965-066  ، 43322161-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43325598-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 7979
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امرفراک رظان و  تارظن  تسویپ و  لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  ریالم   PC زکرم رد  یطابترا  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001913 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/22 زاین :  خیرات 
ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  نکسا و  ، اضما ، رهم ، لیمکت هدوزفا  شزرا  هبساحم  نودب  تمیق  مالعا  لودج  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  لبق  لصف  هدوزفا  شزرا  همانراهظا  میلست  مرف  هدوزفا و  شزرا  تیوضع  یهاوگ  - 2

ددرگ یم  یفرعم  یعامتجا  نیمات  هب  باسحاصافم  ذخا  تهج  هدوب و  یتامدخ  تیلاعف  نیا  - 3

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

38271110-081  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهاش 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 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

+CCR1009-7G-1C-1S لدم هنایار  هکبش  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094209000239 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان  + CCR1009-7G-1C-1S لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

اکیار زادرپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965906-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امرفراک امرفراک وو   رظان   رظان تارظن   تارظن وو   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ریالم   ریالم   PCPC  زکرم زکرم ردرد   یطابترا   یطابترا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8080

++CCR1009-7G- 1C- 1SCCR1009-7G- 1C- 1S لدم   لدم هنایار   هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یزکرم  قطانم  تفن  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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یتارباخم  هکبش و  لباک  ملق   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093221000241 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایمیس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایمیس  یتراجت  مان  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   JY (St) Y دک  mm 0/5 رطق یجوز  یتارباخم 4  لباک  الاک :  مان 

رتم 1500 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ایمیس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایمیس  یتراجت  مان  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   JY (St) Y دک  mm 0/5 رطق یجوز  یتارباخم 6  لباک  الاک :  مان 
رتم 700 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ایمیس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایمیس  یتراجت  مان  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   A2Y (St) 2Y دک  mm 0/5 رطق یجوز  یتارباخم 2  لباک  الاک :  مان 

رتم 700 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ربیف نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   m 305 هرقرق  mm^2 0/258 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج   PFC- CAT6-UTP-LSZH-indoor هکبش لباک  الاک :  مان 
طابترا

هرقرق 3700 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ربیف نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   m 500 هرقرق  mm^2 0/258 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج   PFC- CAT6-SFTP-HDPE-outdoor هکبش لباک  الاک :  مان 
طابترا

هرقرق 700 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ایمیس  یتراجت  مان  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   m 1400 لوط  PVC شکور سنج  هتشر 2  دادعت   mm 0/6 رطق سم  سنج   AC نفلت لباک  الاک :  مان 
یمتسر لابقا  هدننک 
هرقرق 20 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدنشورف  هنیزه  اب  یر  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  هب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دودرم  هدوبن و  یسررب  لباق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  .تسا  یمازلا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  الاک  ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  هئارا 

02166951480 سکاف :  02187524416 نفلت :

1591816514 یتسپ :  دک  کالپ 390 ،  تفن  ترازو  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87524416-021  ، 87520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88936206-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم وو   هکبش   هکبش لباک   لباک ملق   ملق   66 ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  نیدامن  دک  ناریا  ) تسویپ تسیل  قباطم  یتارباخم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگرهب هقطنم  رد  دات  لیوحت و 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  امتح 
1101094095000474 زاین :  هرامش 

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وات نیهب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   TAGRA هدنزاس عجرم   Tagra KAD-VHF لدم  VHF دناب سالگربیاف  یهاگتسیا  نتنآ  الاک :  مان 

ریبدت
ددع 1 دادعت : 

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

( دشاب یم  نیدامن  دک  ناریا  ) تسویپ تسیل  قباطم  یتارباخم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگرهب هقطنم  رد  دات  لیوحت و 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  امتح 

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23338820-021  ، 23388200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23388200-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( سالگربیاف سالگربیاف یهاگتسیا   یهاگتسیا نتنآ   نتنآ یتارباخم   ( ( یتارباخم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 8383
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نارهت هاگشناد  ابیز  یاهرنه  سیدرپ   :: 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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  یراذگ  راب  تاصخشم  اب  یتسویپ  کرادم  رد  دیرخ  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098185000014 زاین :  هرامش 
ابیز یاهرنه  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 

ناویات هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-920 لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

یمسر  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتایلام  یهاوگ 

زاین  تروص  رد  یعوجرم 
یگنهرف یاقآ  سامت 091271880390  هرامش 

1415564583 یتسپ :  دک  ابیز ،  یاهرنه  سیدرپ  نارهت  هاگشناد  یلصا  برد  بالقنا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66418811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66461504-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش یراذگ   یراذگ راب   راب تاصخشم   تاصخشم اباب   یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   دیرخ   دیرخ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یالاک تسا و  دات  دروم  ون  یالاک  طقف  طقف و  / تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   10G لژام ددع  وکسیس و 2  چوس  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هتفریذپ  یریمعت  ای  هدرکراک 
1101093035000725 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناجیابرذآ زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3850-NM-4-10G لدم یرتویپماک  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

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

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان  ( SFP-10G-BIDI-20 (10Gb/s BIDI 20km DDM لدم یرون  ربیف   SFP لوژام الاک :  مان 
داسرف رتسگ  طابترا  رواشم  یسدنهم  هدننک  هضرع 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کی هیوست  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تسا هباشم  دک  ناریا  / تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   10G لژام ددع  وکسیس و 2  چوس  ددع   2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 07731372139  / ربتعم یتناراگاب  / ههام

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یالاک یالاک وو   تسا   تسا دات   دات دروم   دروم ونون   یالاک   یالاک طقف   طقف وو   طقف   طقف // تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   1010 GG لژام   لژام ددع   ددع   22 وو   وکسیس   وکسیس چوس   چوس ددع   ددع   22 ناونع : : ناونع
دوش دوش یمن   یمن هتفریذپ   هتفریذپ یریمعت   یریمعت ایای   هدرکراک   هدرکراک

8585
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دامن تقد  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  اهالاک  لماک  تاصخشم   ....) کنارت و  ، هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000197 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرصان یضترم  هدننک  هضرع  عجرم   NETIAN_RIC یتراجت مان  یرتم  یلور  هتسب   CAT6-UTP لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم  09354558769

ههامود هیوست 

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دامن دامن تقد   تقد افطل   افطل دشابیم   دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   اهالاک   اهالاک لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم  ....)  ....) وو کنارت   کنارت  ، ، هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8686
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دامن تقد  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  یتساوخرد  تادخ  لماک  تاصخشم   ...) لباک و بصن  ترجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000198 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   DATWYLER هدنزاس عجرم   DATWYLER یتراجت مان   SFTP لدم  m 1000 لوط  CAT6 A هکبش لباک  الاک :  مان 

سراپ تاطابترا  ماتاد  یروانف  هعسوت 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم  09354558769

ههامود هیوست 

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mm  10001000 لوط   لوط   CAT6 ACAT6 A  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8787
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  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 13 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   Intel NUC تنیالک نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000365 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارگلیلحت شورس  هدننک  هضرع  عجرم   PGTECH یتراجت مان   lavan 160 لدم هکبش  لانرتسکا  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  یمازلا  دات  تهج  هنومن  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه 
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

یولوم  61023162

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لانرتسکا   لانرتسکا تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 8888
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تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ گرب  هس  حرش  هب  یرتویپماک  یالاک  ملق   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093314000139 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کاوژپ ینامرآ  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   ASLC لدم لانرتنیا  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا ههام  کی  رثکادح  یلام  هیوست 

1598846511 یتسپ :  دک  هرامش 61 ،  ینرق  یهلا و  تاجن  نیب  یرتنالک  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88898645-021  ، 88898661-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898662-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه هقطنم  هپس  کناب  بعش  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 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه هپس  کناب  بعش  تیریدم  رد  بصن  ییویدار  هکبش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001585000011 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ویدار یلصا  تازیهجت  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن مادقا  تمیق  یراذگ  تمیقهب  تبسن  تسویپ  یاهتسیل  قبط  نادمه  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رد  بصن  ییویدار  هکبش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516673351 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  دیشر  هجاوخ  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32526921-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32525375-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ گرب   گرب هسهس   حرش   حرش هبهب   یرتویپماک   یرتویپماک یالاک   یالاک ملق   ملق   44 ناونع : : ناونع 8989

نادمه نادمه هپس   هپس کناب   کناب بعش   بعش تیریدم   تیریدم ردرد   بصن   بصن ییویدار   ییویدار هکبش   هکبش ناونع : : ناونع 9090
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ایدیمح یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  اهناتسوب  رهش و  حطس  اه ی  نیبرود  تالکشم  عفر  ینابیتشپ و  صوصخ  رد  تیحالص  دجاو  راکنامیپ  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسا

1101091392000043 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  ایدیمح  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
دصرد 100 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8949166688 یتسپ :  دک  یرفعج ،  هللارصن  دیهش  نابایخ  - یتشد نسح  جاح  دیهش  راولب  دزی - دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222283-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38222282-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاصخشم تاصخشم قبط   قبط اهناتسوب   اهناتسوب وو   رهش   رهش حطس   حطس اهاه  یی   نیبرود   نیبرود تالکشم   تالکشم عفر   عفر وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ صوصخ   صوصخ ردرد   تیحالص   تیحالص دجاو   دجاو راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع
مالعتسا مالعتسا

9191
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ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هحفص  ود  حرش  هب  زاین  دروم  یالاک  هباشم .  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004096000023 زاین :  هرامش 

ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP382A لدم هکبش  روتروناک  ایدم  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت سپ  غلبم.درادن  دوجو  تخادرپ  شیپ  ناکما  .تسا  یمازلا  هناماس  رد  تسویپ  تاصخشم  اهالاک و  ربارب  هدش  روهمم  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تخادرپ  لباق  یراک  زور  لقادح 20  تدم  هب  هطوبرم  هرادا  دات  و 

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

33514001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3354048-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NEXUS SFTP LSZH CAT6 ot dor لباک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000575 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناویات هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-560SC لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم هدننک  نمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ هحفص   هحفص ودود   حرش   حرش هبهب   زاین   زاین دروم   دروم یالاک   یالاک هباشم .  .  هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 9292

NEXUS SFTP LSZH CAT6 ot dorNEXUS SFTP LSZH CAT6 ot dor  لباک لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393
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نارهت ناتسا  قرش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  مرف  اب  قباطم   FEP رازفا تخس  هاگتسدکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101070002000342 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  قرش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  متسیس  ایشرپ  یطابترا  یاه  هداد  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   LEVEL ONE یتراجت مان   FEP-0811 لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

LEVEL ONE هدنزاس عجرم  ناویات 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یتسویپ ینف  تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  مرف  اب  قباطم  یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ  دشاب و  یم  باسحلا  یلع  تروصب  الاک  دک  تسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یرازگراب  هدش  هتساوخ  هدش و  یرازگراب  دانسا  هارمه  هب  ار  دوخ  داهنشیپ 

3973156731 یتسپ :  دک  بالضاف ،  با و  تکرش  نارادساپ  نابایخ  نهدور  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76511316-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76504301-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FEPFEP  رازفا رازفا تخس   تخس هاگتسدکی   هاگتسدکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494
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راهبلگ دیدج  رهش  نارمع  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 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  اهدکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هب  الاک  حرش 

.دامرف لصاح  سامت  یناطلس  سدنهم  یاقآ  کیتامروفنا  دحاو  هرامش 05138323228  اب  یصصخت  لاوس  تهج 
1101001276000076 زاین :  هرامش 

راهب لگ  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16RO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
جوم ایرآ  نارادنپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   Catalyst 3750 24 لدم هنایار  هکبش  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب الاک  هکیتروص  رد   ) دشابن یریمعت  ملاس و  حیحص و  .دشاب 3 - ربتعم  یتناراگ  یاراد  .دشاب 2 - اهتروپ 1000  یمامت  تروپ و  چیئوس 24  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یلاع  تیفیک  یاراد  نآ و  هباشم  ای  دنرب D-Link و  اه  لباک  - 4 دش .) دهاوخن  تخادرپ  یغلبم  هدش و  هداد  تشگرب  دشاب ، یریمعت  دوش و 

9185974535 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  نادیم  شبن  انیس ،  نبا  راولب  راهبلگ ،  دیدج  رهش  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38323330-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38323246-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش هکبش   هکبش رتور   رتور  -  - UTP CAT6UTP CAT6 دروک   دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 9595
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دمحاریوب ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماب تشپ  هب  طایح  زا  یرتم  لکد 21  ییاجباج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004980000007 زاین :  هرامش 

دمحاریوب ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

یرتم  121 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591875114 یتسپ :  دک  هدیماد ،  دیهش  تشادهب  زکرم  ناتسلگ 15  یدرجتسد - دیهش  نابایخ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227690-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222704-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( تخت 237 ( ) ع  ) یلع 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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموب دیرخ  تیولوا  ههام   8 تخادرپ * یتسویپ کرادم  قبط  یکیرتکلا  مزاول  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329000747 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههام   8 میرادن یدقن  * دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لقنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715847145 یتسپ :  دک  یلع ع ،  ماما  قورع  بلق و  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8361116-0833  ، 38360041-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماب ماب تشپ   تشپ هبهب   طایح   طایح زازا   یرتم   یرتم   2 12 1 لکد   لکد ییاجباج   ییاجباج ناونع : : ناونع 9696

HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  تاعالطا و  قبط  سوم  / رتیار ید  یو  ید   / رواپ / یلخاد دراه  / مر  / چیوس یضاقتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091410000122 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D LINK هدنزاس عجرم   D LINK یتراجت مان   KVM222 لدم تروپ  ود   KVM چیئوس الاک :  مان 

هاگتسد 195 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

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

دوش ظاحل  هباشم  دک  ناریا  دحاو  تمیق  ناونعب  یتسویپ  حرش  الاب و  تاعالطا  قبط  مالقا  نیگنایم  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  امش  زاین  هب  خساپ  ددرگن  تیاعر  طیارش  هک  یتروص  رد  دیوش  دأت  مالعتسا  رد  ات  ددرگ  مادقا  تسویپ  طیارش  قبط  افطل 

8814683486 یتسپ :  دک  یلامش ،  یباراف  راولب  درکرهش - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346390-038  ، 33339002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334278-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاسکی6028115 تدم  هب  هکبش  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  هحفص 23)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکسرپساک6028301 یربراک  سوریو 100  یتنآ  هخسن  هلاسکی  ژراش  هحفص 23)دیدمت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنرتنیا6028645 نیمات  یزکرم و  نامزاس  اب  یناتسا  یاه  تیریدم  نیب  طابترا  هحفص 23)یرارقرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 23)لاوریاف6028682 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ایازم6028901 قوقح و  تبث  هناماس  هحفص 23)هعسوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس6029097 هژیو  یاه  یسرتسد  تیریدم  یتینما  زیهجت  دیرخ  هحفص 23)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دصر6029151 هناماس  هب  لاصتا  سیورس  بو  سمش  دنس  یلم  هسانش  یاه  هحفص 23)لوژام  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

سوم سوم رتیار -  -  رتیار یدید   یویو   یدید   رواپ   - - رواپ یلخاد -  -  یلخاد دراه   دراه مرمر -  -  چیوس   - - چیوس ناونع : : ناونع 9898

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

هردناوید یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  رتویپماک  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090341000142 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  هردناوید  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زاسهب رتویپماک  تامدخ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   in 65 زیاس  ST-Bs65X لدم  LED دنمشوه یسمل  هحفص  روتینام  الاک :  مان 

دزی متسیس  زاسهب  رتویپماک  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  دزی  متسیس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
هردناوید رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  روتکاف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یقفاوت  تروصب  تخادرپ 

6641933451 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  یرقاب  دیهش  نابایخ  هردناوید  هردناوید ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722390-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722630-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091915000398 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ینابایخ ییا  هناوتسا  عنام  درالوب :  - 

.تسیمازلا راجفنا  دض  هوق  غارچ  تهج  تاصخضشم  هارمه  هب  لماک  ینف  داهنشیپ  هئراو  دنرب  رکذ 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  الاک  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ رکذ  روتکاف  شیپ  رد  اه  تمیق  زیر  .ددرگ  یلک  یرازگ  تمیق  دکناریا  کی  تحت  مالقا  یمامت  .دشاب  یناریا  تسیابیم  الاک 

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37162531-031  ، 36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینمیا ینمیا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نامرک

نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هلاس  هد  یسدنهم  هدر  گنربش  اب  یلیرریسمامنهار  ولباتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095323000004 زاین :  هرامش 

نامرک یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0501000203  یعبرم  رتم  زیاس  هلاس  رمع 10  اب  گنربش  یلیر  یتاعالطا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

عبرم رتم  76 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7619794864 یتسپ :  دک  هرامش 37 ،  هچوک  ناگدازآ  راولب  نامرک  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32438630-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32438631-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنربش گنربش اباب   یلیر   یلیر ریسم   ریسم امنهار   امنهار ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

زا 151 ھحفص 75 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ykt8tp7ueg224?user=37505&ntc=6028217
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6028217?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  قبط  یباتهم   SMD عون زا   LED ینابایخ غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001321 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یبآ هدنزاس  عجرم  نارامیس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج  رتیپوژ  لدم   V 220 ژاتلو  W 150 ناوت یباتهم  ینابایخ   LED پمال الاک :  مان 

ددع 250 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هقطنم سراپ  شروک  ییانشور  هدنزاس  عجرم  سکوریاس  یتراجت  مان   E40 چیپرس عون   ST لدم  V 230 ژاتلو  W 30 ناوت یباتهم  ینابایخ   LED پمال الاک :  مان 
یلزنا دازآ  هقطنم  سراپ  شروک  ییانشور  هدننک  هضرع  عجرم  یلزنا  دازآ 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نادابآ هاگشیالاپ  لیوحت  لحم  - دشابیم هباشم  دک  ناریا  - رونلگ تکرش  تخاس  .تسویپ  حرش  قبط  باتهم   SMD عون زا   LED ینابایخ غارچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسابع 061-53182231 دیرخ  سانشراک  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزهو 

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یباتهم یباتهم   SMDSMD  عون عون زازا     LEDLED ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 102102

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیسح سدنهم  09121974228 .ییادز خی  یبور و  فرب  تایلمع  تهج   / نت کمن 1000 نت / هروا 20 نت /  نش 20 / نت هسام 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ دراد تسویپ  تسیل   / یگنهامه تهج 

1101001621000233 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یقلز دازهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  ینت  نزو  یدنب  هتسب  دقاف   mm 6-0 یدنب هناد  هتسش  هسام  الاک :  مان 
نت 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهدنرب قبط  امتح.تسا  هدنشورفاب  تدوع  هنومن و  دات  لمح  هنیزه.لماک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 60 تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم تدوع  راب  لک  الاک  کی  دات  مدع  تروص  رد.تسیمازلا  یلغش  طبترم  کرادمو  روتکافشیپ  هئارا.دوش  یراذگ  تمیق  یتساوخرد 

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

51003310-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننکدودحم ددع  یفارگلت 4  چیپ  ددع   2600 یرتم -  یکیفارت 1  هدننک  ادج  ددع   100 ینابایخ 5*33*90 -  ریگتعرس  ددع   300 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094756000049 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیرآ کیفارت  نمیا  ناگراتس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   cm 70 عافترا تباث  هدنهد  رادشه  طورخم  الاک :  مان 

ددع 3004 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714111 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یاهیرادرهش  یرایمه  نامزاس  ریدغ -  یرادا  هعومجم  نمهب -  خ 22  ناهفصا -  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673075-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32672400-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

خیخی وو   یبور   یبور فرب   فرب تایلمع   تایلمع تهج   تهج  / / نتنت 10001000 کمن   کمن نتنت / / 2020 هروا   هروا نتنت /  /  2020 نشنش   // نتنت   2020 هسام   هسام ناونع : : ناونع 103103

یرتم یرتم   11 یکیفارت   یکیفارت هدننک   هدننک ادج   ادج ددع   ددع   100100  -  - 9090 ** 3333** 55 ینابایخ   ینابایخ ریگتعرس   ریگتعرس ددع   ددع   300300 ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هتشاذگ  روتکاف  شیپو  دوش  هداد  تمیق  مالعتسا  همیمض  تساوخرد  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095308000103 زاین :  هرامش 

دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتشاذگ  روتکاف  شیپو  دوش  هداد  تمیق  مالعتسا  همیمض  تساوخرد  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1316713499 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  دراطع  هچوک  شبن  یبونج  هاگشناد  نابایخ  یروهمج  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66499068-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66958996-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنجریب یرادرهش   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

* تسویپ تاصخشم  حرش  هب  یتاعالطا  یاهولبات  تخاسو  دیرخ  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005361000227 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  دنجریب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضماورهم لیمکتزا  سپ  اهتسویپ  هیلکو  تمیق  تسیل  - تسا مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  هژورپ  یارجا  لحمرد  ینمیا  تاکنو  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دوش یراذگراب  هناماسرد  سپس  دوش 

9716614119 یتسپ :  دک  رذوبا ،  نادیم  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31830234-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226625-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هتشاذگ   هتشاذگ روتکاف   روتکاف شیپو   شیپو دوش   دوش هداد   هداد تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا همیمض   همیمض تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط ناونع : : ناونع 105105

یتاعالطا یتاعالطا یاهولبات   یاهولبات تخاسو   تخاسو دیرخ   دیرخ یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راسمرگ یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگراب  لیمکت  زا  سپ  هناماس  رد  تسیابیم  هک  تسویپ  تاصخشم  اب  قباطم  یپوکسلت  دنبهار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090674000020 زاین :  هرامش 

راسمرگ یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد کی  1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

راسمرگ رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک راولب ،  - راسمرگ نارهت  هداج  - راسمرگ یداصتقا  هژیو  هقطنم  - راسمرگ یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدابآ  نارجل -  ناتسهد  راسمرگ ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1476663376 یتسپ : 

3121-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34280038-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکسلت یپوکسلت دنبهار   دنبهار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لقنو  لمح  بصن و  هنیزه   - هریگتسد لفق و  اب  هارمه  لگ ) ) هژروفرف اب  هارمه  ینهآ  برد  تخاس  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع 

1101091775000006 زاین :  هرامش 
زیرهم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 
رتم یتناس  2 دادعت : 

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

داعبا 240*100 هب  برد  ددع  کی  رتمیتناس و  داعبا 240*350  هب  ددع ) 2) نابایخ زا  یدورو  ینهآ  برد  تخاس  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقنو  لمح  بصن و  هنیزه   - هریگتسد لفق و  اب  هارمه  لگ ) ) هژروفرف اب  هارمه  رتمیتناس 

8981774665 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  بنج  ینیمخ -  ماما  راولب  زیرهم -  زیرهم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32525061-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32523257-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب لقنو   لقنو لمح   لمح وو   بصن   بصن هنیزه   هنیزه  - - هریگتسد هریگتسد وو   لفق   لفق اباب   هارمه   هارمه لگلگ ) ) )) هژروفرف هژروفرف اباب   هارمه   هارمه ینهآ   ینهآ برد   برد تخاس   تخاس دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع

108108
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحت  لمح و 

تاو ناوت 100  اب  ید  یا  لا  ینابایخ  غارچ 
1101001063000333 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هشوت باهش  هدننک  هضرع  عجرم  هشوت  باهش  یتراجت  مان   W 120 ناوت  VENUS 951264731 لدم  SMD ینابایخ غارچ  الاک :  مان 

هلعش 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

میظنت لباق  کتسد  یاراد  تاو و  رب  نمول  لقادح 100  یرون  هرهب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یمن  دات  دروم  یطیارش  چیه  تحت  رگید  یاهدنرب  دشاب  رونارت  ایرآ  ای  رونلگ  یاهدنرب  زا  دیاب  امتح  رظن  دروم  یالاک 

نمول  یرون 10000  راش  یاراد 
میظنت لباق  کتسد  یخی و  رون  اب  ینابایخ  غارچ  دادعت 93 

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912887-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاو تاو   100100 ناوت   ناوت اباب   یدید   یایا   لالا   ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ دشاب   دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت وو   لمح   لمح دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 109109
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روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ود  قباطم  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000780 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  ود  قباطم  کیتاموتا  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589252-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: 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

دابآ حلاص  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهم لاوس  تروصرد  ههام - هیوست 2  لحم - رد  بصن  لیوحت و  هباشم - دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09371325316- یزابهش

1101094171000013 زاین :  هرامش 
ماج تبرت  یکشزپ  مولع  دابآ  حلاص  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09371325316- یزابهش سدنهم  لاوس  تروصرد  ههام - هیوست 2  لحم - رد  بصن  لیوحت و  هباشم - دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسد تلود  برد  کی  - تاموتا ییوشک  برد  ود  یپوکسلت ،  برد  هس  - 

9581973133 یتسپ :  دک  دابا ،  حلاص  نامرد  تشادهب و  هکبش  نارمچ -  نابایخ  دابا -  حلاص  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52753213-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52752874-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ودود   قباطم   قباطم کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 1101 10

یموینیمولآ یموینیمولآ یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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یزکرم ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091471000137 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هداز نسح  نیهاش  هدننک  هضرع  عجرم  اراید  یتراجت  مان  روسناسآ  برد  دربراک  کیتاموتا  برد  لفق  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3816149367 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32412003-086  ، 32412000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32775531-086 :: 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

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  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   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسناسآ روسناسآ برد   برد دربراک   دربراک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد لفق   لفق ناونع : : ناونع 1121 12

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم ناجریس   ناجریس هاگدورف   هاگدورف لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113
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تسویپ لیاف  اب  قباطم  ناجریس  هاگدورف  لرتنک  سسکا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000099 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک   BITEL یتراجت مان   PINPAD لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 

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

یبونج هرک  هدنزاس  روشک   BITEL یتراجت مان   POS لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ماوق ازریم  نیسح  هدنزاس  عجرم  لدم 350  یقرب  لفق  الاک :  مان 

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

سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P822/2GB لدم هنایار  رلرتنک  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  مینست  یتراجت  مان   GRS10-S لدم یا  هزاورد  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

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

یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
دزی زبس  ریوک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دینک هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذکراب 

.دیریگب سامت  یعیفشریم  یاقآ  هرامش 03431266000  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  ییامنهار  هب  زاین  تروص  رد 

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42265485-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: 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

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

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

زا 151 ھحفص 84 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخ  رد  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009006000131 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تساوخ  رد  قبط  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156913741 یتسپ :  دک  ناتسا ،  رمحا  لاله  تیعمج  نامتخاس  - ناکسا ژاساپ  یوربور  - ناسربآ هارراهچ  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361416-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366000-041 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14013092 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6029516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/31 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاهلیاف  گولاتاک  ینف و  تاصخشم  - faac ناشن  - کیتاموتا برد  یلیر  کج  ناونع : 

14013092 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/20 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتم رتم   55 موب   موب لوط   لوط اباب   دنب   دنب هار   هار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1141 14

تسویپ تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف گولاتاک   گولاتاک وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم - - faacfaac ناشن   ناشن  - - کیتاموتا کیتاموتا برد   برد یلیر   یلیر کجکج   ناونع : : ناونع 115115

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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روشک بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب رهش  بالضاف  یاه  هاگتسیا   - دنمشوه تظافح  متسیس  تازیهجت  دیرخ   - 1027 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001344000144 زاین :  هرامش 

بالضاف بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رزخ زبس  میسن  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   HIVISION یتراجت مان   HV-2656 WDR لدم یتظافح  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  شرافس  خساپ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش  تسویپ  هدش  رهم  باسح  تروص  شیپ  ینف و  تاصخشم  اهب ، مالعتسا  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپس اب  .دیراذگب  هناماس  یور  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  دک و  ناریا  نیمه  یارب  مالعتسا  گرب  یداهنشیپ  لک  یاهب 

7514619139 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  یراولد -  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

333333-077  ، 33330299-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330299-077 :: 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

روشک بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب رهش  بالضاف  یاه  هاگتسیا   - دنمشوه تظافح  متسیس  تازیهجت  دیرخ   - 1027 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001344000143 زاین :  هرامش 

بالضاف بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رزخ زبس  میسن  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   HIVISION یتراجت مان   HV-2656 WDR لدم یتظافح  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  شرافس  خساپ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش  تسویپ  هدش  رهم  باسح  تروص  شیپ  ینف و  تاصخشم  اهب ، مالعتسا  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپس اب  .دیراذگب  هناماس  یور  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  دک و  ناریا  نیمه  یارب  مالعتسا  گرب  یداهنشیپ  لک  یاهب 

7514619139 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  یراولد -  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

333333-077  ، 33330299-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330299-077 :: 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

رهشوب رهشوب رهش   رهش بالضاف   بالضاف یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا  - - دنمشوه دنمشوه تظافح   تظافح متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ  -  - 10271027 ناونع : : ناونع 1161 16

رهشوب رهشوب رهش   رهش بالضاف   بالضاف یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا  - - دنمشوه دنمشوه تظافح   تظافح متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ  -  - 10271027 ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  تاصخشم  قبط  یوخ  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، هیهت ، هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001177000088 زاین :  هرامش 

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسرتسد تهج  دیامن -  یرازگراب  هناماس  رد  هدش  روهمم  هدش و  لیمکت  تروص  هب  ار  هطوبرم  کرادم  ریاس  ءاهب و  تسرهف  لودج  یتسیاب  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعجارم  هدش  همیمض  یاهلیاف  هب  هژورپ  کرادم  هب 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت اضر  ماما  ناتسرامیب  زیربت -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000926 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 117 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب روتکاف  شیپ.دشاب  یم  لخاد  تادیلوت  زا  یتسویپ  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  ، تساوخرد.هدش هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  رابتعا  نیمات  زا  سپ  یدقن و  ریغ  اهتخادرپ.دوش  هتفرگ  سامت  09144158814 هرامش اب  یگنهامه  تهجدوش 

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33355990-041  ، 33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 118118

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1191 19

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 07 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا هقبط  هب  تخاس  ریز  زا  لاصو  نامتخاس  یریوصت  تراظن  هناماس  لاقتنا  یزاس و  ادج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  تسیب  هیوست 
1201001036000495 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
دوش هتفرگ  سامت  روپ  یقن  سدنهم  یاقآ  هرامش 35912412  اب  رتشیب  عالطا  بسک  دیدزاب و  تهج  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

هداد هداد یخساپ   یخساپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ جرد   جرد نودب   نودب لوا   لوا هقبط   هقبط هبهب   تخاس   تخاس ریز   ریز زازا   لاصو   لاصو نامتخاس   نامتخاس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس لاقتنا   لاقتنا وو   یزاس   یزاس ادج   ادج ناونع : : ناونع
لیوحت لیوحت زازا   سپسپ   زور   زور تسیب   تسیب هیوست   هیوست دوش   دوش یمن   یمن

120120
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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   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ...( هتسبرادم و نیبرود   ) یکینورتکلا تظافح  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000475 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بانج سامت 05136103185  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قباطم  زاین  دروم  یالاک  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  مولظم  سدنهم  یاقآ 

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 : 

36103627-051  ، 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

یبرغ ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030038000066 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، ضیوعت یتناراگ (  یاراد  کناب - برد  لیوحت  هدش -  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  رتشیب  نامز  تدم  اب  یتناراگ  هک  ییاهتکرش  اب  تیولوا  ریمعت ) 

5713747871 یتسپ :  دک  رگتشک ،  نابایخ  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471717-044  ، 33460858-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447220-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...(  ...( وو هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود  ) ) یکینورتکلا یکینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    -  - یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 122122
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یبرغ ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا سپ  کناب - برد  لیوحت  هدش -  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کناب ینف  هدنیامن  دیئات 

1101030038000067 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف هدنیامن  دیئات  زا  سپ  کناب - برد  لیوحت  هدش -  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کناب

5713747871 یتسپ :  دک  رگتشک ،  نابایخ  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471717-044  ، 33460858-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447220-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  28 دادعت هب  یزرواشک  کناب  بعش  هدافتسا  تهج   axis p3225 lve هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009037000006 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 28 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931854549 یتسپ :  دک  یردیح ،  هللا  تیا  مالیا خ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333636-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332070-084 :: 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

زازا سپسپ   کناب - - کناب برد   برد لیوحت   لیوحت هدش -  -  هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    -  - یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
کناب کناب ینف   ینف هدنیامن   هدنیامن دیئات   دیئات

123123

ددع ددع   2828 دادعت دادعت هبهب   یزرواشک   یزرواشک کناب   کناب بعش   بعش هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج   axis  p3225 lveaxis  p3225 lve هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک یرادرهش  یشزرو  یعامتجا و  یگنهرف  نامزاس   :: 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   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یچگ تاحفص  یور  تخادرپ  داوم  یارجا  هیهت و  یلومعم -  راد  شکور  یچگ  تاحفص  بصن  هیهت و  هاگشاب - : یزاسزاب  میمرت و  لیمکت و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و راد -  شکور  یچگ  تاحفص  اهب  هفاضا  راد -  شکور  و 

دالیم هاگشاب  یرلاگ  یزاسزاب  میمرت و  لیمکت و  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101096580000010 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  جرک  یرادرهش  یشزرو  یعامتجا  یگنهرف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

1 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

جرک زربلا ،  لیوحت :  لحم 

دالیم هاگشاب  یرلاگ  یزاسزاب  میمرت و  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3133995774 یتسپ :  دک  یگنهرف  ، نامزاس  - زاگ پمپ  بنج  - ناهام راولب  - جرک - زربلا ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34458641-026  ، 34485791-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34485791-026 :: 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

تخادرپ تخادرپ داوم   داوم یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یلومعم -  -  یلومعم راد   راد شکور   شکور یچگ   یچگ تاحفص   تاحفص بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هاگشاب - : - : هاگشاب یزاسزاب   یزاسزاب وو   میمرت   میمرت وو   لیمکت   لیمکت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
 ....  .... وو راد -  -  راد شکور   شکور یچگ   یچگ تاحفص   تاحفص اهب   اهب هفاضا   هفاضا راد -  -  راد شکور   شکور وو   یچگ   یچگ تاحفص   تاحفص یور   یور

125125
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ناکوب روپ  یلق  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ای لاکشا  تروصرد  / ناتسرامیب برد  ات  هدنشورف  هدهع  رب  هنیزه  / یتسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  / تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف لصاح  سامت  نفلت 09148165506  هرامش  اب  لاوس 

1101094328000065 زاین :  هرامش 
ناکوب روپ  یلق  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اسر یاه  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SNC-CH210 لدم لاتیجید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت هرامش  اب  لاوس  ای  لاکشا  تروصرد  / ناتسرامیب برد  ات  هدنشورف  هدهع  رب  هنیزه  / یتسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت   09148165506

5951678467 یتسپ :  دک  روپ ،  یلق  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   ادهش  راولب  ناکوب  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46239981-044  ، 46230701-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46230701-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید یفقس   یفقس هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 126126
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 21 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 21 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنرادهگن.توب نیبرود  .nvr ارت 6 دراه 4 ینابیتشپاب نیبرود  ، هتسبرادم متسیس  تس  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب ههام  24 یتناراگ.یتسویپ تادنتسمو  تیسل  قبط.تروپ  16 چیئوس.لناک.روتکناک.لباک

1101001634000004 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B50T20A لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیسل قبط.تروپ  16 چیئوس.لناک.روتکناک.لباک هدنرادهگن.توب  نیبرود  .nvr ارت 6 دراه 4 ینابیتشپاب نیبرود  ، هتسبرادم متسیس  تس  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاباتفا یهاوگ.دشابیم  هدنشورف  هدهعرب  ..لمح.یزادنا  هار  بصنو  ینوناق  تاروسک.ههام  24 یتناراگ.یتسویپ تادنتسمو 

دک یقرشناجیابرذا ،  ناتسا  کناب  تسپ  یتسرپرس  نیطسلف  نادیم  هب  هدیسرن  یمالسا  یروهمج  نابایخ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5134613499 یتسپ : 

35243785-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35261769-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم متسیس   متسیس تستس   کیکی   ناونع : : ناونع 127127
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  یرادهگن  سیورس  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000322 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن داهنشیپ  هئارا  هب  مادقا  یتسویپ  کرادم  هب  هجوت  اب  تسیاب  یم  راکنامیپ  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33402110-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دوش6028577 هتشاذگ  روتکاف  شیپو  دوش  هداد  تمیق  مالعتسا  همیمض  تساوخرد  هحفص 73)قبط  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 128128

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

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

زا 151 ھحفص 94 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tmtm2enmeylp5?user=37505&ntc=6029671
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6029671?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6027877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ph & sensor analyzer/0100097 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000318 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هداز یجاح  موثلک  هدننک  هضرع  عجرم   SENSOR ACCESS یتراجت مان   sp-kpv لدم یتظافح  یاهبرد  ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  / دوش هعلاطم  تقد  اب  افطل  تسا  هدیدرگ  تسویپ  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  مالقا و  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

31467280-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000547 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VRRAIL2U لدم  VessRAID AND VessJBOD Accessories هظفحم الاک :  مان 

ددع 496 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731311467
07731311455

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

31311467-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتظافح یتظافح یاهبرد   یاهبرد ناوخ   ناوخ تراک   تراک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 129129

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ ناونع : : ناونع 130130

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 " ) " ) 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 " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " 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

یتظافح6027877 یاهبرد  ناوخ  تراک  هحفص 94)هاگتسد  )  accessaccess

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

تسویپ6028808 حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هحفص 94)هاگشیالاپ  )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

ریذپ6028346 سردآ  قیرح  مالعا  ترارح  دود و  یبیکرت  هحفص 50)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6028379 مالعتسا  قباطم   fire alarm system تاعطق هحفص 50)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6029247 - قیرح مالعا  ریژآ  قیرح - مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 8  لناپ  یناشن -  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش 
 - یلباک روتکتد  نز -  کمشچ  غارچ  یتراک -  میس  هدننک  نفلت  هداس -  تکاد  یترارح -  روتکتد 

متسیس  V 12 یرطاب

هحفص 42) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6029456FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  هحفص 50)لباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تنیوپ6027863 هحفص 54)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6029177 لیاف  اب  قباطم  ناجریس  هاگدورف  لرتنک  سسکا  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 81) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  " " 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

6028657( راتکه 2500) دابهپ زا  یتشادرب  ریواصت  زا  لصاح  orthophoto لیاف میسرت  تایلمع  هحفص 23)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6029336( راتکه 2000) دابهپ زا  یتشادرب  ریواصت  زا  لصاح   orthophto لیاف میسرت  تایلمع  هحفص 23)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6029656( راتکه 2000) یماظن ریغ  دابهپ  زا  هدافتسا  اب  سایقم 500/1  اب  یرادرب  ریوصت  تایلمع  هحفص 23)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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 " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل دادرارق  مالعتسا و  قبط   - دازحرف نیمز  یکیزیف  تبقارم  اهددرت و  لرتنک  ینابهگن .  روما  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - تسویپ

1101004961000058 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

تقد هب  دادرارق  مالعتسا و  نتم  دامرف -  لصاح  سامت  دیدزاب  تهج  لوا  - راسهوک  شبن  یلامش  نارگراثیا  نابایخ  دازحرف  نارهت  کلم :  سردآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگیم دقعنم  دادرارق  ددرگ .  لاسرا  هناماس  قیرط  زا  لیمکت و  مالعتسا  گرب   - 02188381743  - دوش هعلاطم 

1581746111 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  کالپ 212 یسوساج  هنال  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381743-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381756-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمز نیمز یکیزیف   یکیزیف تبقارم   تبقارم وو   اهددرت   اهددرت لرتنک   لرتنک ینابهگن .  .  ینابهگن روما   روما هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 131131

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 " ) " ) 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

یبونج ناسارخ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  نودب  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/09/17  تعاس 13  زا   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 13 

زورما یبونج  ناسارخ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029702 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:30   - 1401/10/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
فسوخ  ناتسرهش  ناراتخم  ناژام -  روحم  ینف  هینبا  ضیرعت  لپ و  هب  امنبآ  لیدبت  تایلمع  : 1401/104 - 

یبونج  ناسارخ  ناتسا  رد  هیورشب  ناتسرهش  نادرزوج  دابآ -  نیسح  دنرک -  ییاتسور  هار  تنایراو  یارجا  دیدجت  : 1401/105 - 
ناتسا  رد  لباز  نادنبهن -  روحم  رد  عقاو  فرشناوخ  هثداح  رپ  هطقن  یزاس  نمیا  حالصا و  تایلمع  لیمکت  هصقانم  دیدجت  : 1401/106 - 

یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  یزکرم  ددرت  نوناق  نامتخاس  عوبطم  هیوهت  شیامرس و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، هیهت ، : 1401/107 - 

.یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینمیا تیحالص  ربتعم  یهاوگ  یاراد  یربارت و  هار و  هتشر  هبتر 5  لقادح  یاراد  یقوقح  ناراکنامیپ  1401/104 و 1401/105 و 1401/106 ) یاه (  هصقانم  تهج  - 

زاجم  دازآ  تیفرظ  یاراد  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  هرداص  راک  ماجنا 
رد تکرش  هب  زاجم  تراجت  ندعم و  تعنص  لک  هرادا  زا  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  یاراد  ای  طیارشلا  دجاو  ناگدنشورف  ای  اهتکرش  ( 1401/107 هصقانم (  تهج  - 

هصقانم

نابایخ دنجریب -  یبونج -  ناسارخ  سردآ  اهتکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
یبونج ناسارخ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرافغ 25 -  شبن  یرافغ - 

9-32342137-056 :: نفلت :: http://khorasan-south.rmto.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.setadiran.ir

:: 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

نیمز6028760 یکیزیف  تبقارم  اهددرت و  لرتنک  ینابهگن .  روما  هب  طوبرم  تامدخ  هحفص 20)ماجنا  ددرت  ( ددرت

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

تسویپ6029177 لیاف  اب  قباطم  ناجریس  هاگدورف  لرتنک  سسکا  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 81) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

اتسور6029702 هار  تنایراو  یارجا  روحم -  ینف  هینبا  ضیرعت  لپ و  هب  امنبآ  لیدبت  تایلمع  : - یراذگاو
یزادنا هار  بصن و  لمح ، هیهت ، هثداح -  رپ  هطقن  یزاس  نمیا  حالصا و  تایلمع  لیمکت  - 

نامتخاس عوبطم  هیوهت  شیامرس و  متسیس 

هحفص 20) ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نمیا نمیا وو   حالصا   حالصا تایلمع   تایلمع لیمکت   لیمکت اتسور -  -  اتسور هار   هار تنایراو   تنایراو یارجا   یارجا روحم -  -  روحم ینف   ینف هینبا   هینبا ضیرعت   ضیرعت وو   لپلپ   هبهب   امنبآ   امنبآ لیدبت   لیدبت تایلمع   تایلمع : - : - یراذگاو یراذگاو ناونع : : ناونع
نامتخاس نامتخاس عوبطم   عوبطم هیوهت   هیوهت وو   شیامرس   شیامرس متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح هیهت ، ، هیهت هثداح -  -  هثداح رپرپ   هطقن   هطقن یزاس   یزاس

132132
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنومن قبط  زوریپ  لامش  یزاس  نیشام  دنرب  کنیس  تیهو  پمال  نودب   FLB-L ییا هشیش  ییاهناوتسا  قیرحدض  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوجوم

1201004010000336 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یئانشور تازیهجت  پمال و  الاک :  هورگ 
ددع  75 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  ددرگ  یم  زیراو  یراک  هتفه  ود  یط  ییاهن  غلبم  لیوحتو  دات  زا  سپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464214-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MSA یسفنت هاگتسد  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001353 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناشن شتآ  ناتسب  قیرحءافطا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   MSA یتراجت مان   Air cart 2×50 لدم رایس  یسفنت  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کنیس کنیس تیهو   تیهو پمال   پمال نودب   نودب   FLB-LFLB-L ییا   ییا هشیش   هشیش ییا   ییا هناوتسا   هناوتسا قیرحدض   قیرحدض غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 133133

MSAMSA  یسفنت یسفنت هاگتسد   هاگتسد یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 134134
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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

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

کنیس6028126 تیهو  پمال  نودب   FLB-L ییا هشیش  ییا  هناوتسا  قیرحدض  هحفص 12)غارچ  قیرح  ( قیرح

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

ریذپ6028346 سردآ  قیرح  مالعا  ترارح  دود و  یبیکرت  هحفص 50)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6028352 یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 12)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6028379 مالعتسا  قباطم   fire alarm system تاعطق هحفص 50)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

شوگ6028683 شش  هرهم  چیپ و  یبآ -  قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت  هحفص 50)مزاول و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6029186MSA یسفنت هاگتسد  یکدی  هحفص 12)تاعطق  قیرح  ( قیرح

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

6029247 - قیرح مالعا  ریژآ  قیرح - مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 8  لناپ  یناشن -  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش 
 - یلباک روتکتد  نز -  کمشچ  غارچ  یتراک -  میس  هدننک  نفلت  هداس -  تکاد  یترارح -  روتکتد 

متسیس  V 12 یرطاب

هحفص 42) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6029456FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  هحفص 50)لباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

6028421 ...( هتسبرادم و نیبرود   ) یکینورتکلا تظافح  تازیهجت  هحفص 85)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اههاگتسیا6028667 زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  هحفص 20)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زکرم6028681 قرب ، تسپ  کینورتکلا 5  تظافح  متسیس  یارجا  تازیهجت و  الاک و  نیمات  یحارط ،
EPC شور هب  هاگورین  زاگ  راشف  لیلقت  هاگتسیا  گنیچپسید و 

هحفص 9) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاگ6028714 لاقتنا  تاسیسات  کینورتکلا  هحفص 20)تظافح  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یحاون6029462 کینورتکلا  تظافح  متسیس  یا  هلحرم  کت  هصقانم  هاتوک  هحفص 20)تسیل  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریذپ6028346 سردآ  قیرح  مالعا  ترارح  دود و  یبیکرت  هحفص 50)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6029247 - قیرح مالعا  ریژآ  قیرح - مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 8  لناپ  یناشن -  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش 
 - یلباک روتکتد  نز -  کمشچ  غارچ  یتراک -  میس  هدننک  نفلت  هداس -  تکاد  یترارح -  روتکتد 

متسیس  V 12 یرطاب

هحفص 42) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6029456FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  هحفص 50)لباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت برغ  لامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزور تخادرپ 20  زکرم  رد  لیوحت   D510 D یرزیل رتمدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093857000064 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  لامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ماگشیپ قیقد  نایدار  هدننک  هضرع  عجرم   LEICA یتراجت مان   D510 لدم یساکع  نیبرود  رزیل m 200 و  درب  اب  یسدنهم  یرزیل  رتم  عون  جنس  هلصاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تخادرپ 20  زکرم  رد  لیوحت   D510 D یرزیل رتمدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511615813 یتسپ :  دک  کالپ 16 ،  ارزو  نابایخ  یتشهب  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88100290-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88100290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزور هزور   2 020 تخادرپ   تخادرپ زکرم   زکرم ردرد   لیوحت   لیوحت   D510  DD510  D  یرزیل یرزیل رتمدیرخ   رتمدیرخ ناونع : : ناونع 135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ساسا  رب  ناهفصا  مسیتوا  یشزومآ  زکرم  تاعامتجا  نلاس  ریوصت  شخپ  طبض و   ، رون  ، توص متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004038000001 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یوج 03132222889 سدنهم  یاقآ  یگنهامه  اب  هباشم  کرام  هنوگره  تهج  دامن  مادقا  تمیق  مالعا  هب  تبسن  تسویپ  تسیل  تاصخشم  ساسا  رب  -- 1 - 

.دوش تمیق  مالعا  سپس  دریذپ و  تروص 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هژورپ  1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحتزا سپ  هتفه  ودات  هیوست  یدقن  تروصب  هجو  تخادرپ  -2 دامن مادقا  تمیق  مالعا  هب  تبسن  تسویپ  تسیل  تاصخشم  ساسا  رب  -- 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  ناهفصا 4- یضرغ  نابایخ  رد  عقاو   4 هیحان مسیتوا  یشزومآ  زکرم  رد  هیلختو  لمح  هنیزه  -3 دشاب یمالاک 

8145673131 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  بنج  رنه  رازاب  یوربور  هتسدلگ  غاب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222889-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223092-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشزومآ یشزومآ زکرم   زکرم تاعامتجا   تاعامتجا نلاس   نلاس ریوصت   ریوصت شخپ   شخپ وو   طبض   طبض  ، ، رون رون  ، ، توص توص متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس یا  هقطنم  قرب   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمایم تلوولیک  تسپ 400  ترا  هاچ  ثادحا  نیبرود و  هیاپ  بصن  یشک و  لباک  لباک ،  ینیس  یارجا  بصن و  مالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسویپ تامدخ  حرش  قبط  )

1101001049000167 زاین :  هرامش 
نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
یمایم رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ،  ترازو  زا  هدش  ذخا  ینمیا  تیحالص  یراکنامیپ و  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  هب  فظوم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341395-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلوولیک تلوولیک   400400 تسپ   تسپ ترا   ترا هاچ   هاچ ثادحا   ثادحا وو   نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   یشک   یشک لباک   لباک لباک ،  ،  لباک ینیس   ینیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ساسا  رب  ناهفصا  مسیتوا  یشزومآ  زکرم  تاعامتجا  نلاس  ریوصت  شخپ  طبض و   ، رون  ، توص متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004038000002 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
-3 دشاب یمالاک  لیوحتزا  سپ  هتفه  ودات  هیوست  یدقن  تروصب  هجو  تخادرپ  -2 دامن مادقا  تمیق  مالعا  هب  تبسن  تسویپ  تسیل  تاصخشم  ساسا  رب  -- 1 - 

..تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  ناهفصا 4- مسیتوا  یشزومآ  زکرم  رد  بصن  وهیلختو  لمح  هنیزه 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هژورپ  1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحتزا سپ  هتفه  ودات  هیوست  یدقن  تروصب  هجو  تخادرپ  -2 دامن مادقا  تمیق  مالعا  هب  تبسن  تسویپ  تسیل  تاصخشم  ساسا  رب  -- 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
..تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  ناهفصا 4- مسیتوا  یشزومآ  زکرم  رد  بصن  وهیلختو  لمح  هنیزه  -3 دشاب یمالاک 

8145673131 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  بنج  رنه  رازاب  یوربور  هتسدلگ  غاب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222889-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223092-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعامتجا تاعامتجا نلاس   نلاس ریوصت   ریوصت شخپ   شخپ وو   طبض   طبض  ، ، رون رون  ، ، توص توص متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ 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 :
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روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  شش  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  قباطم  یا  هنایار  یرصب و  یعمس و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000781 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84365210   DSLR-A350X E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  شش  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  قباطم  یا  هنایار  یرصب و  یعمس و  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589252-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهشوب6028011 رهش  بالضاف  یاه  هاگتسیا   - دنمشوه تظافح  متسیس  تازیهجت  دیرخ  هحفص 85)1027 -  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهشوب6028072 رهش  بالضاف  یاه  هاگتسیا   - دنمشوه تظافح  متسیس  تازیهجت  دیرخ  هحفص 85)1027 -  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6028245 تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  هحفص 85)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6028421 ...( هتسبرادم و نیبرود   ) یکینورتکلا تظافح  تازیهجت  هحفص 85)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه6028534 متسیس  هژورپ  یارجا  تهج  یزاسدنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  دیرخ 
هتسبرادم یاه  نیبرود  یزاورپ  پمر  اه و  هنایشآ  یریوصت  تراظن 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هزور6028561 تخادرپ 20  زکرم  رد  لیوحت   D510 D یرزیل هحفص 20)رتمدیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

دوش6028577 هتشاذگ  روتکاف  شیپو  دوش  هداد  تمیق  مالعتسا  همیمض  تساوخرد  هحفص 73)قبط  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هدافتسا6028589 هباشم  دک  ناریا  زا   - یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت 
هدش

هحفص 85) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

 ( ( یساکع یساکع نیبرود   نیبرود  ) ) یایا هنایار   هنایار وو   یرصب   یرصب وو   یعمس   یعمس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 139139

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یشزومآ6028673 زکرم  تاعامتجا  نلاس  ریوصت  شخپ  طبض و   ، رون  ، توص متسیس  هحفص 20)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

حطس6028762 اه ی  نیبرود  تالکشم  عفر  ینابیتشپ و  صوصخ  رد  تیحالص  دجاو  راکنامیپ  باختنا 
مالعتسا تاصخشم  قبط  اهناتسوب  رهش و 

هحفص 54) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هدافتسا6028802 هباشم  دک  ناریا  زا   - یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت 
کناب ینف  هدنیامن  دیئات  زا  سپ  کناب - برد  لیوحت  هدش - 

هحفص 85) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسپ 6028951400 ترا  هاچ  ثادحا  نیبرود و  هیاپ  بصن  یشک و  لباک  لباک ،  ینیس  یارجا  بصن و 
تلوولیک

هحفص 20) نیبرود  ( نیبرود

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

تاعامتجا6028954 نلاس  ریوصت  شخپ  طبض و   ، رون  ، توص متسیس  هحفص 20)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

602897928 دادعت هب  یزرواشک  کناب  بعش  هدافتسا  تهج   axis p3225 lve هتسبرادم نیبرود 
ددع

هحفص 85) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6029029 - هداج یتراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ، هرهب  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، - 
...و عطاقت  حالصا  روحم - تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  یزاسهب ،

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6029076 ( یساکع نیبرود   ) یا هنایار  یرصب و  یعمس و  هحفص 20)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

لاتیجید6029221 یفقس  هتسب  رادم  هحفص 85)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6029296 متسیس  تس  هحفص 85)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه6029406 نیبرود   ) یریوصت تراظن  هناماس  یزاس  دنتسم  شزومآ ،  ، یزادنا هار  بصن و  هیهت ،
مالقا تازیهجت و  هیلک  و  هتسب ) رادم 

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسب6029671 رادم  نیبرود  یرادهگن  سیورس  هحفص 85)ینابیتشپ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم یالاکدک  زا  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  هاگشناد  رد  لیوحت  یتناراگاب  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط   sas یاهدراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا 

1101094130000055 زاین :  هرامش 
ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   600GB 6G SAS 15K 3.5 in DP HDD لدم هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
عجرم ناویات  هدنزاس  روشک   AXPRO TECHNOLOGY INC هدنزاس عجرم   GB MICRO SDHC 8 لدم  GB 8 تیفرظ  Micro SD هظفاح تراک  الاک :  مان 

سای رتسگ  منبش  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
نازادرپ شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC لدم  TB 1/2 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

اسرب
ددع 2 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 900GB 10K DP لدم  GB 900 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

شهوژپ هناخ  ناینب  شناد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MSA 2040/SAS 800GB لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
اواف

ددع 2 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 1.8TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 
نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههامکی  تکرش  هب  یتخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1794956333 یتسپ :  دک  ناریا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دالیم  جرب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86702351-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88622715-021 :: 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

هنایار6028225 کسید  هحفص 106)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

هنایار هنایار کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 140140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

زاس6028482 هریخذ  هاگتسد  یرازفا  مرن  تالکشم  هحفص 23)عفر  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاس6029447 هریخذ  تخاسریز  تینما  تیوقت  حرط  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  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 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یا  هچراپ  دنب  هارمه  هب  فطع 12  رد 33 و  داعبا 44 هب  گنرراهچ  پاچ  تام  نوفلس  مرگ  هسالگ 300  سنج  رد  یتسد  کاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 1000 

1101003068000245 زاین :  هرامش 
یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 

یراکم ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم   29x21 cm زیاس نایزبآ  کاروخ  عوضوم  نایزبآ  یتشادهب  روشورب  ناونع  یرادا  گولاتاک  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

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

ددرگ هعلاطم  تاحیضوت  دیدرگ ، هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رد 33 و6028622 داعبا 44 هب  گنرراهچ  پاچ  تام  نوفلس  مرگ  هسالگ 300  سنج  رد  یتسد  کاس 
ددع دادعت 1000  هب  یا  هچراپ  دنب  هارمه  هب  فطع 12 

هحفص 108) دنب  ( دنب هار   هار

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

رتم6029488 موب 5  لوط  اب  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 81) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هبهب یایا   هچراپ   هچراپ دنب   دنب هارمه   هارمه هبهب     1212 فطع   فطع وو   ردرد  3333   داعبا  4444 داعبا هبهب   گنرراهچ   گنرراهچ پاچ   پاچ تام   تام نوفلس   نوفلس مرگ   مرگ   300300 هسالگ   هسالگ سنج   سنج ردرد   یتسد   یتسد کاس   کاس ناونع : : ناونع
ددع ددع   10001000 دادعت   دادعت

141141
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یپوکسلت6028643 دنبهار  هحفص 73)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6029177 لیاف  اب  قباطم  ناجریس  هاگدورف  لرتنک  سسکا  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 81) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6027947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یتخادرپ  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  هاگشنادرد  لیوحتو  یتناراگاب  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  رورس  هاگتسدود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هزور  تکرش 40

1101094130000056 زاین :  هرامش 
ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم  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 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1794956333 یتسپ :  دک  ناریا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دالیم  جرب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86702351-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88622715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش هبهب   یتخادرپ   یتخادرپ ددرگ   ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هاگشنادرد   هاگشنادرد لیوحتو   لیوحتو یتناراگاب   یتناراگاب تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس هاگتسدود   هاگتسدود ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هزور   هزور 4040

142142
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درجورب یدرجورب  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6027968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحمرد لیوحت  تسویپ  لیاف  قبط  ناتسرامیب  بوک  نیرز  هاگنامرد  یارب  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090426000076 زاین :  هرامش 

درجورب یدرجورب  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6919771351 یتسپ :  دک  یدرجورب ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ریگ  زاب  ناذیم  هشیدنا  کرهش  دررجورب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2347603-064  ، 23470603-064 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23470601-064 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لحمرد لحمرد لیوحت   لیوحت تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناتسرامیب   ناتسرامیب بوک   بوک نیرز   نیرز هاگنامرد   هاگنامرد یارب   یارب رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 143143
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راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  وی  یپ  یس  مر /  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092339000053 زاین :  هرامش 

راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   INTEL XEON-GOLD 6140 (2.3GHZ/18- CORE/140W) PROCESSOR KIT لدم  GHz 2/3 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP
ددع 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Dual Rank x4 DDR4-2933 لدم  GB 64 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 8 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL585 لدم رورس  هظفاح  درب  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  هرامش 05144217502  اب  لاوس  هنوگره  تهج  .ددرگ  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف  تسا .  هباشم  دک  ناریا  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرف

9619796393 یتسپ :  دک  راوزبس ،  هقطنم  شخپ  تکرش  یتعیرش –  رتکد  راولب  راوزبس –  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44217005-051  ، 44217505-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44216904-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هظفاح   هظفاح درب   درب هنایار -  -  هنایار رورس   رورس مرمر   هنایار -  -  هنایار ویوی   یپیپ   یسیس   ناونع : : ناونع 144144
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ید کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3  / :: 01/09/پ یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028213 :: هرازه هرازه :: 1401/10/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DL380 GEN10 رورس هاگتسد  دیرخ 4  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   3/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000 دیرخ : 

مود هقبط  ، 1966835694: یتسپ دک  کالپ 45  ید  کناب  یزکرم  نامتخاس  قباس ) ( ) نیورپ رویاپ  هچوک  شبن  مج  ماج  یور  هبور  رصعیلو  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ
یزادرپراک هرادا 

28931691-28931256-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رورس قاتا  تازیهجت  هیهت 

1101001063000331 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 X7460 4P 16G AP SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لحم و ...  رد  لیوحت  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  ینف  تاعالطا  تاصخشم و 

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912887-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DL380 GEN10DL380 GEN10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 145145

رورس رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا 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 151 ھحفص 112 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ktncyrpvh2zvf?user=37505&ntc=6028213
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6028213?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3gf65pne6auff?user=37505&ntc=6028359
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6028359?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یزکرم  همیب   :: 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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000163 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ  لیاف  رد  - 

.ددرگ نیزگیاج  هدش  تساوخرد  تاصخشم  اب  الاک  دیلوت  ای  دوجو  تروص  رد  تسا  دیرخ  تیولوا  رد  یناریا  یالاک 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد   ) هناماس رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام کی  رثکادح  باسح  هیوست 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPHP  رورس رورس ناونع : : ناونع 147147
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اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 64   :: 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   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  ناویا - ناتسرهش  (ع ) اضر ماما  ناتسرامیب  نکسا  یت  یس  دحاو   KVA 100 سا.یپ.وی هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
0 تسا هدش 

1101091318000039 زاین :  هرامش 
ناویا اضر  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 64 هدننک :  رازگرب 

هداد و زکرم  هکبش و  دربراک  لدم 9390  دنالنف  هدنزاس  روشک   POWERWARE یتراجت مان   KVA 100 ناوت  Online-Double Conversion عون  UPS الاک :  مان 
اشوک کامآ  یدیلوت  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم  رورس  قاتا 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

ناویا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  .ددرگ  دیق  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  یاهمتیآ  مامت.دشاب  یم  تسویپ  سا  یپ  وی  هاگتسد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایگنرلگ مناخ   09185139452

6941743835 یتسپ :  دک  جیسب ،  نابایخ  ناویا  ناویا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232968-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232951-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدافتسا هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناویا - - ناویا ناتسرهش   ناتسرهش عع ) ) )) اضر اضر ماما   ماما ناتسرامیب   ناتسرامیب نکسا   نکسا یتیت   یسیس   دحاو   دحاو   KVAKVA  100100 سا.یپ.وی   سا.یپ.وی هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
00 تسا تسا هدش   هدش

148148
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وراد اذغ و  تنواعم   :: 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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس لماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت رد  حرش  قباطم 

1101094155000017 زاین :  هرامش 
وراد اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

نابات تعنص  نیترآ  هدننک  هضرع  عجرم   SOLMATE یتراجت مان   SKU1 لدم لماک  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

asus prime B660M-K D4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 Motherboard CPU Corei3-12100F TRAY

 Ram8
power green GP500A-ECO

rev3. 1
HDD 1TRB*3

6617713446 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  تنواعم  ناتسدرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  نارادساپ  نابایخ  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33666646-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33666648-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس لماک   لماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 149149
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یبونج ناسارخ  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050239000022 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا نیبم  کینورتکلا  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   SUN SERVER یتراجت مان   M 9000/32 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  دیرخ 

دشاب ناریناوت  هناماس  زوجم  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات 
هدننک  نیمات  هدهع  رب  لیوحت  لحم  ات  لمح  هنیزه 

دشاب یم  صصختم  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  غلابم  تخادرپ 
دشاب ربتعم  یلصا و  یتنراگ  یاراد  الاک 

9719866876 یتسپ :  دک  یرادا ،  تیاس  ص ،)  ) مظعا ربمایپ  راولب  دنجریب ، دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32400478-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32400106-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 150150
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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   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط   HP رواپ رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000957 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیگنر زبس  هنایار  کدف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP BLADE لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعرب  لمح   -- هزور تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPHP  رواپ رواپ رورس   رورس ناونع : : ناونع 151151
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یکشزپ  هدکشناد   :: 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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  یرتویپماک  تاعطقدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091310000087 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ    هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ایاپ زبس  نیمزرس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   PC4-2133R لدم  GB 8 تیفرظ  DDR4 2133 رورس مر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 6  اب  تسویپ  تسیل  قبط  یرتویپماک  تاعطقدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب سامت  یناوجخن 09151670164  سدنهم  یاقآاب  یگنهامه  تهج 

دشاب شورفزا  سپ  تامدخو  یتناراگ  یاراد  مزاول 
دهشم یکشزپ  هدکشناد  لیوحت  لحم 

رکشتاب .دوش  یراذگ  تمیقزایندروم  تاعطق  طقف 

9177948564 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  هاگشناد -  سیدرپ  یدازآ -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38002126-051  ، 38002108-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38829272-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک تاعطقدیرخ   تاعطقدیرخ ناونع : : ناونع 152152
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  قباطم  رورس  لیوحت  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004754000019 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387145711 یتسپ :  دک  شناد ،  کرهش  یادتبا  جرک  میدق  هداج  رتمولیک 14  حتف  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66282672-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66282606-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شیپ6027947 هاگشنادرد  لیوحتو  یتناراگاب  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  رورس  هاگتسدود 
دشابیم هزور  تکرش 40 هب  یتخادرپ  ددرگ  همیمض  روتکاف 

هحفص 109) رورس  ( رورس

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

لحمرد6027968 لیوحت  تسویپ  لیاف  قبط  ناتسرامیب  بوک  نیرز  هاگنامرد  یارب  رورس  هحفص 109)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6028147 هظفاح  درب  هنایار -  رورس  مر  هنایار -  وی  یپ  هحفص 109)یس  رورس  ( رورس

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

6028213DL380 GEN10 رورس هاگتسد  هحفص 109)دیرخ 4  رورس  ( رورس

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

هنایار6028225 کسید  هحفص 106)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس6028359 قاتا  تازیهجت  هیهت  دشاب  یم  هباشم  دک  هحفص 109)ناریا  رورس  ( رورس

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

هکبش6028542 یاهرورس  یرازفا  تخس  تازیهجت  هحفص 14)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6028820HP هحفص 109)رورس رورس  ( رورس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قباطم   قباطم رورس   رورس لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 153153

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ناتسرهش6028989 (ع ) اضر ماما  ناتسرامیب  نکسا  یت  یس  دحاو   KVA 100 سا.یپ.وی هاگتسد  کی 
0 تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  ناویا -

هحفص 109) رورس  ( رورس

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

رورس6029124 لماک  هحفص 109)سیک  رورس  ( رورس

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

تسویپ6029472 تاصخشم  قبط  رورس  هحفص 109)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6029640HP رواپ هحفص 109)رورس  رورس  ( رورس

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

یرتویپماک6029660 هحفص 109)تاعطقدیرخ  رورس  ( رورس

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

تسویپ6029674 مالعتسا  مرف  قباطم  رورس  لیوحت  هحفص 109)دیرخ و  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  راشف  رتیمسنارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000291 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ناهاپس  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BD SENSORS هدنزاس عجرم   G 30.600 لدم گولانآ  یریگ  هزادنا  تازیهجت  راشف  روسنس  الاک :  مان 

ریگناهج
ددع 10 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 154154

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  دادعت و  هب  ....و  نژیسکا  روسنس  روتوم ،  رپتسا   ، خی دض  لماش  هیلقن  لیاسو  ملق   131 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  یضرف و  دک  ناریا 

1101003009000153 زاین :  هرامش 
روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یناج شورس  یردیح  یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم   AMT یتراجت مان  وژپ 405  چالک  هحفص  گنیربلب و  کسید و  هعومجم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

.دیدرگ دهاوخ  فذح  روتکاف  شیپ  نودب  هدش  هئارا  یاه  تمیق  تسا و  یرورض  هناماس  رد  یراذگراب  ناگدننک و  تکرش  طسوت  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09125571902 ییاین : یاقآ 

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

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

55169681-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطیحم روزیلانآ  نژیسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001352 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  ناگرهم  ناحجر  هدنیآ  ورتپ  یسدنهم  ینف  هدنزاس  عجرم   PTO2000A لدم یرزیل  روسنس  زا  هدافتسا  اب  نیالنا  شجنس  نژیسکا  روزیلانآ  الاک :  مان 

ناگرهم ناحجر  هدنیآ  ورتپ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

405405 وژپ   وژپ چالک   چالک هحفص   هحفص وو   گنیربلب   گنیربلب وو   کسید   کسید هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 155155

یطیحم یطیحم روزیلانآ   روزیلانآ نژیسکا   نژیسکا ناونع : : ناونع 156156

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعنص ملع و  بایغ  روضح و  تعاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ST-FACE E500

( هباشم دک  ناریا  ) هطوبرم تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب 
1101003699000069 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دات  دروم  هدش  مالعا  تاصخشم  قباطم  طقف  طقف و  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971658749 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  لک  هرادا  یگیر -  دیهش  نابایخ  یاهتنا  راهباچ -  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31283000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35321414-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب     ST-FACE E500ST-FACE E500 تعنص   تعنص وو   ملع   ملع بایغ   بایغ وو   روضح   روضح تعاس   تعاس ناونع : : ناونع 157157

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

گنهآردوبک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا  . یآ یرف  هاگتسد  نتنآ  ددع  یآ و25 زیرف  روسنس  هاگتسد  ددع  70  . هباشم دک  ناریا  لماگ  جیکپ  یآ  زیرف  هاگتسد  ددع  20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ 

1101093896000099 زاین :  هرامش 
گنهآردوبک نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

روشک ویرآ  دنورآ  نیدار  هدنزاس  عجرم  یآ  زیرف  یتراجت  مان   FE-32IP لدم  LCD رگشیامن یاراد  نکمرگ  هدنهد و  رادشه  هب  زهجم  لاتیجید  امد  رلرتنک  الاک :  مان 
ویرآ دنورآ  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

گنهآردوبک رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  هئارا   . یآ یرف  هاگتسد  نتنآ  ددع  یآ و25 زیرف  روسنس  هاگتسد  ددع  70  . هباشم دک  ناریا  لماگ  جیکپ  یآ  زیرف  هاگتسد  ددع  20 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا 

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

35223743-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35222158-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راشف6028285 هحفص 120)رتیمسنارت  روسنس  ( روسنس

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

وژپ 6028839405 چالک  هحفص  گنیربلب و  کسید و  هحفص 120)هعومجم  روسنس  ( روسنس

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

یطیحم6029042 روزیلانآ  هحفص 120)نژیسکا  روسنس  ( روسنس

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

تاقلعتم6029210 هیلک  هارمه  هب   ST-FACE E500 تعنص ملع و  بایغ  روضح و  تعاس 
( هباشم دک  ناریا  ) هطوبرم

هحفص 120) روسنس  ( روسنس

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

رگشیامن6029440 یاراد  نکمرگ  هدنهد و  رادشه  هب  زهجم  لاتیجید  امد  هحفص 120)رلرتنک  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رگشیامن رگشیامن یاراد   یاراد نکمرگ   نکمرگ وو   هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه هبهب   زهجم   زهجم لاتیجید   لاتیجید امد   امد رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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انپم یلیر  هعسوت  ثادحا و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  رثکادح   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6028187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت ورتم  طخ 6  هژورپ  قرب  تسپ  زاین  دروم   GIS ریگچیئوس نیمأت  تهج  دنمناوت  یا  هدننک  نیمأت  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02171094523 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: hosseinizadeh-m@mapnamrc.comسکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یکشزپ  هدکشناد   :: 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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  یرتویپماک  تاعطقدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091310000088 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ    هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3750G-48TS-S لدم تروپ  لانرتنیا 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 6  اب  تسویپ  تسیل  قبط  یرتویپماک  تاعطقدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب سامت  یناوجخن 09151670164  سدنهم  یاقآاب  یگنهامه  تهج 

دشاب شورفزا  سپ  تامدخو  یتناراگ  یاراد  تاعطق 
دهشم یکشزپ  هدکشناد  لیوحت  لحم 

رکشتاب .دوش  یراذگ  تمیقزایندروم  تاعطق  طقف 

9177948564 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  هاگشناد -  سیدرپ  یدازآ -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38002126-051  ، 38002108-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38829272-051 :: 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

وکسیس6027965 هحفص 54)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

قرب قرب تسپ   تسپ زاین   زاین دروم   دروم   GISGIS ریگچیئوس   ریگچیئوس نیمأت   نیمأت تهج   تهج دنمناوت   دنمناوت یایا   هدننک   هدننک نیمأت   نیمأت باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 159159

هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یرتویپماک   یرتویپماک تاعطقدیرخ   تاعطقدیرخ ناونع : : ناونع 160160

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قرب6028187 تسپ  زاین  دروم   GIS ریگچیئوس نیمأت  تهج  دنمناوت  یا  هدننک  نیمأت  هحفص 123)باختنا  چیئوس  ( چیئوس

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

یطابترا6028470 تازیهجت  چیئوس و  هحفص 14)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6028961FEP رازفا تخس  هاگتسدکی  هحفص 54)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسبرادم6029296 متسیس  تس  هحفص 85)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هباشمدک6029425 ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  یرتویپماک  هحفص 123)تاعطقدیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

سوم6029703 رتیار -  ید  یو  ید  رواپ  - یلخاد -  دراه  مر -  هحفص 54)چیوس  - هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدج لدم   N10 وولو یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004396 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروهطوغ نزخم  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

 ...( نک و کاپ  فرب  غارچ ،  ) وردوخ نامرف  رانک  دیلک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
ریگ هبرض  داوم  الاک :  مان 

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

وردوخ نامرف  تسد  گس  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
وردوخ کبیس  الاک :  مان 

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

رکار دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
لاصتا هتسد  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  طیارش  حرش و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22175-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیدج دیدج لدم   لدم   N10N10 وولو   وولو یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 16 116 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004399 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
الخ دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

الخ دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
الخ دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

الخ دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
الخ دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

الخ دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

24018-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الخالخ چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 162162
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ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-84-291 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-09-20هرامش عورش 18-09-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6029248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رهشمرخ هاگورین  کیلوردیه (  راشف  چوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52448534 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/02هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایس ریگچوس 6/6  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: 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

دیدج6028233 لدم   N10 وولو یکدی  هحفص 125)تاعطق  چوس  ( چوس

کیلوردیه کیلوردیه راشف   راشف چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 163163

رایس رایس   6/66/6 ریگچوس   ریگچوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 164164

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

طقف6028399 طقف و  / تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   10G لژام ددع  وکسیس و 2  چوس  ددع   2
دوش یمن  هتفریذپ  یریمعت  ای  هدرکراک  یالاک  تسا و  دات  دروم  ون  یالاک 

هحفص 54) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

الخ6029015 چوس  هحفص 125)دیرخ  چوس  ( چوس

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

کیلوردیه6029248 راشف  چوس  هحفص 125)دیرخ  چوس  ( چوس

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

رایس6029495 ریگچوس 6/6  هاگتسد  کی  هحفص 125)دیرخ  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

رورس6028147 هظفاح  درب  هنایار -  رورس  مر  هنایار -  وی  یپ  هحفص 109)یس  رورس  ( رورس

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

یشزومآ6028673 زکرم  تاعامتجا  نلاس  ریوصت  شخپ  طبض و   ، رون  ، توص متسیس  هحفص 20)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

تاعامتجا6028954 نلاس  ریوصت  شخپ  طبض و   ، رون  ، توص متسیس  هحفص 20)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اجآ ییاوه  دنفادپ  یورین  نامرد  دادما و  تشادهب ، هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/09/24هرامش زا 1401/09/20   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6027899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیسیدم هلت  گنیروتینام  هاگتسد  یدادعت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رتفد اجآ  ییاوه  دنفادپ  یورین  نامرد  دادما و  تشادهب  هرادا  اجاهن ، تثعب  ناتسرامیب  یتخت ،)  ) زابرس نادیهش  راولب  نیفعضتسم ، جیسب  هارگرزب  نارهت   :: سردآ سردآ
ات 13 تعاس 9  ییاراد 

ییازریم هاش   09358639030 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیسیدم نیسیدم هلت   هلت گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد یدادعت   یدادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 165165

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6027967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام هدنرادهگن  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000863 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   MS2 لدم روتینام  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  ءاضما ،) رهم و  هارمهب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام هدنرادهگن   هدنرادهگن هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 166166

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 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6027992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه  / ههام تخادرپ 5 / یتسویپ تسیل  قبط  یتایح  مئالع  گنیروتینام  EKG لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا روتکاف  رد   IRC دک جرد  تلاصا و  دک  نتشاد  / هدننک

1101000257003048 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   REE0011EI هسانش دک  یکشزپ  یبلق  گنیروتینام  هاگتسد   FUKUDA ME EKG,10LD رامیب لباک  الاک :  مان 
BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND TECH CO. LTD هدنزاس عجرم 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ تمیق  تخادرپ  طیارش  شریذپ  تروصرد  ددرگن و  جرد  یدقن  تخادرپ  / امنهر یمیهاربا و 05831525050   05831525027 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ تازیهجت  ینالصا  09154922334 .ددرگ / دیق  تاحیضوت  تمسق  رد  تخادرپ  طیارش  شورف و  سانشراک  هرامش  / .دامن

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

نیمات نیمات اباب   ناتسرامیب   ناتسرامیب رابنا   رابنا اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه // ههام ههام 55 تخادرپ   تخادرپ // یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یتایح   یتایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام EKGEKG لباک   لباک ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا روتکاف   روتکاف ردرد     IRCIRC دکدک جرد   جرد وو   تلاصا   تلاصا دکدک   نتشاد   نتشاد // هدننک هدننک

167167
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  چنیا  روتینام 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000347 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام لا 3 2 هیوست ینریا  دنرب  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکناریا   دکناریا چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 168168
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دنجریب ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  هدکشناد   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهناتسرامیب تهج  هنایار  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094098000018 زاین :  هرامش 

دنجریب ینامرد  تامدخو  یکشزپ   هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

رازهود اراک  هدننک  هضرع  عجرم  رازهود  اراک  یتراجت  مان  + W7 Face لدم هرهچ  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
مامتها یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وسارف  هدنزاس  عجرم   BEYOND یتراجت مان  لدم 4420  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

هنایار
تس 6 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
یاه نیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   20MK400H لدم  in 19/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف ینف  تاصخشم  زا  قیقد  عالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  یزاس  هیبش  هنایار  سیک  تهج  هدراو  دک  ناریا  مرتحم  ناگدننک  نیمات  مالساب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  اه  هاگتسددات  زا  سپ  هتفه  هس  ات  روتکاف  هیوست.ددرگ  هعلاطم  امتح  یتسویپ 

9717853577 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یرافغ  نابایخ  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32395607-056  ، 32381519-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32381509-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهناتسرامیب اهناتسرامیب تهج   تهج هنایار   هنایار متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 169169
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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 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  سیتاد  یتعنص  رگشیامن  رهش  یئاجر  نادنز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ 
1101003143000998 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوتنپ  یتراجت  مان   in 55 زیاس  55DS44 لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  سیتاد  یتعنص  رگشیامن  رهش  یئاجر  نادنز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا هناماس  رد 

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 170170
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یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنشاب  لدم  کی  زا  روتینام   11 یناریا -  دنرب  روتینام 24  تسویپ -  تسیل  قبط  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسین دات  دروم  نورته  دنرب 

الاک تفایرد  زا  دعب  زور  تخادرپ 10 
1101005850000100 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   BX2485 PLUS لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

عجرم  MSI یتراجت مان   Cubi N/Intel Broadwell N3060/ 4GB Up to 8GB/120GB SSD/IntelHD Graphic لدم  mini pc هارمه هنایار  الاک :  مان 
سیرتام تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب  لدم  کی  زا  روتینام   11 یناریا -  دنرب  روتینام 24  تسویپ -  تسیل  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسین دات  دروم  نورته  دنرب 

الاک تفایرد  زا  دعب  زور  تخادرپ 10 

9413933874 یتسپ :  دک  ردام ،  تلود و  نادیم  لصاف  دح  یبرغ  ینیمخ  ماما  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32276220-058  ، 32728328-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728328-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسین تسین دات   دات دروم   دروم نورته   نورته دنرب   دنرب دنشاب   دنشاب لدم   لدم کیکی   زازا   روتینام   روتینام   1 11 1 یناریا -  -  یناریا دنرب   دنرب روتینام  2424   روتینام تسویپ -  -  تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع
الاک الاک تفایرد   تفایرد زازا   دعب   دعب زور   زور   1010 تخادرپ   تخادرپ

171171
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ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ یج  روتینام  هاگتسد  رتویپماک و 7  هاگتسد  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003598000109 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- یتسویپ کرادم  رد  تسویپ  تسیل  قبط  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  نامتخاس  28 ناروالد هچوک  رون  مایپ  هاگشناد  یوربور  رابناهج  هارراهچ  نارادساپراولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916793399 یتسپ : 

333333-076  ، 3332591-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3332594-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام لاتف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000211 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهج شقن  بط  نونف  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نونف  یتراجت  مان   FT-M301 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم رد  ینف  تاصخشم  قبط  هدننک ( /  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  یزار و  ناتسرامیب  لیوحت  لحم  هزور /  هیوست 75  تسا /  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یتسویپ

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33860307-028  ، 33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالپ سالپ یجیج   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد وو  77   رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 172172

گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 173173

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا  لیمکت و  هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  یناریا ...  چنیا  روتینام 24  هاگتسد  دیرخ 250  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم  مامتا  زا  لبق  ات  هدش 

1201001017000005 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  250 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یغورف 75358223 تسیمازلا /  دات  تهج  هنومن  لاسرا  دشاب /  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ییاج  هباج  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا وو   لیمکت   لیمکت هدش ،  ،  هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یناریا ...  ...  یناریا چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام هاگتسد   هاگتسد   250250 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا خساپ   خساپ لاسرا   لاسرا تلهم   تلهم مامتا   مامتا زازا   لبق   لبق اتات   هدش   هدش

174174
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ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  قبط  ربتعم  یتناراگ  اب  هارمه  زیاس 20   XVISION روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003366000067 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XK2030H لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رس (- ازخا 101 ) یمالسا هنازخ  دانسا  : هیوست هوحن  ( مود قاتشم  ) ناهفصا نوخ  لاقتنا  رابنا  : لیوحت لحم  - دوش مالعتسا  همیمضامتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  اب  هارمه  دادرخ 1404 -   26: دیسر

8158184435 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  ناتسرهش   لپ  زا  دعب  مود  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32617110-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32617110-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا قبط   قبط ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   هارمه   هارمه   2 020 زیاس   زیاس   XVIS IONXVISION  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 175175
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  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 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LS 27 AM 500NM ناریدام یلصا  یتناراگ  اب  لدم  چنیا  گنوسماس 27  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000366 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه 

دشابیم یمازلا  هطوبرم  سانشراک  دات 
یولوم  61023162

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LS 27 AM 500NMLS 27 AM 500NM ناریدام ناریدام یلصا   یلصا یتناراگ   یتناراگ اباب   لدم   لدم چنیا   چنیا گنوسماس  2727   گنوسماس روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 176176
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ناچوق ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دش تبث  تایحضوت  تمسقرد  زایندرومالاک  دشاب  یم  هباشمدک  دش  تبث  دک  ناریا  مرتحم  ناگدننک  نیمات  مالس  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091187000003 زاین :  هرامش 

ناچوق ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناتسلگنا هدنزاس  روشک   HUNTLEIGH HEALTHCARE LTD هدنزاس عجرم   Team3 HUNTLEIGH ردام محر  نینج و  بلق  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

بطداریه نارگشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
ناچوق رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  لاوسرد  دشاب  یم  ددع  دازون 1 ژالوم  ددعا 2 - محر  نینج و  ژالوم  هاگنامرد  نیا  رظندم  یالاک  مرتحم  ناگدننک  نیمات  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییامام سانشراک  یداوج  مناخ  دامرف  لصاح  سامت  051-47228081 نفلت

9471754979 یتسپ :  دک  هعمج ،  زامن  یالصم  یوربور  - یلصم راولب  - ناچوق ناچوق ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

47226041-051  ، 47226051-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

47241151-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشدش تبث   تبث تایحضوت   تایحضوت تمسقرد   تمسقرد زایندرومالاک   زایندرومالاک دشاب   دشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک دشدش   تبث   تبث دکدک   ناریا   ناریا مرتحم   مرتحم ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات مالس   مالس اباب   ناونع : : ناونع 177177
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نارهت هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

canon 6018 رتنیرپ ددع  G و 5   + چنیا  LED 24 روتینام ددع  G و 6  + چنیا  LED 27 رویتنام ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093197000003 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

سراپ هنایار  دنورا  هدننک  هضرع  عجرم   CANON هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان  لدم 6018  هنایار  دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم   KTC هدنزاس عجرم   G+PLUS یتراجت مان   GGM-L276FN لدم  in 27 زیاس یزاب  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  یتایلام  کرادم  هارمه  هب  هناماس  رد  یقیقح  صخشای  یقوقح  یمسر  روتکاف  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش لاسرا  روتکاف  لصا  سنج  هارمهب  -2

.دیریگب سامت  یردیح  یاقآ  هرامشاب 09366120752 لاوس  هنوگره  تروصرد  -3

1417466191 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  - رذآ نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61112670-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66462349-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

canon 60 18canon 60 18 رتنیرپ   رتنیرپ ددع   ددع   55 وو     GG  + + چنیا چنیا   LED 24LED 24  روتینام روتینام ددع   ددع 66 وو     GG  + + چنیا چنیا   LED 27LED 27  رویتنام رویتنام ددع   ددع   33 ناونع : : ناونع 178178
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نارهت هبعش 20  یعامتجا  نیمات  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشمو  ناریدلگ  یتناراگ  اب   LED روتینام  ، تسویپ کرادم  قباطم  ینف  تاصخشم  متسیس  هک  لماک  هنایار  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ اب  قباطم 

1101090596000010 زاین :  هرامش 
نارهت تسیب  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  دنهس  شزادرپ  ایوپ  یاه  لح  هار  هدنزاس  عجرم  دنهس  شزادرپ  ایوپ  یاه  لح  هار  یتراجت  مان   Z1 ARIO لدم هدش  ژاتنوم  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
دنهس شزادرپ  ایوپ  یاه  لح  هار  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نهیم هشیدنا  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225LN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب قباطم  ینف  تاصخشمو  ناریدلگ  یتناراگ  اب   LED روتینام  ، تسویپ کرادم  قباطم  ینف  تاصخشم  متسیس  هک  لماک  هنایار  سیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم  طیارش  دجاو  نارهت  رهش  رد  ناگدننک  نیمات  طقف   . دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ.تسویپ 

1766643751 یتسپ :  دک  کالپ 292 ،  سدق  دجسم  یوربور  الوکاکوک  هارراهچ  زا  دعب  یزوریپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77476629-021  ، 77152704-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77475938-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  روتینام روتینام لماک -  -  لماک هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 179179
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یبونج ناسارخ  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رتنیرپ  ددع  روتینام و 12  ددع  دیرخ 38  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050239000021 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا سکاریز  کنر  هدننک  هضرع  عجرم   XEROX یتراجت مان   PHASER 3200 لدم دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

یددع نتراک 1  یدنب  هتسب  عون  هسانش 01.0501.200  دک  چنیا  چنیا 24  بسح  رب  رگشیامن  زیاس  یپوکسوراپال  دربراک   TFT شیامن هحفص  عون  روتینام  الاک :  مان 
ناربارب بط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیارکا   CONTACT هدنزاس عجرم   CONTACT یتراجت مان 

هاگتسد 38 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قبط  رتنیرپ  روتینام و  دیرخ 

هدننک  نیمات  هدهع  رب  لیوحت  لحم  ات  لمح  هنیزه 
دشاب یم  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  غلابم  تخادرپ 

.دشاب ربتعم  یلصا و  یتنراگ  یاراد  تسیاب  یم  قوف  یاهالاک 

9719866876 یتسپ :  دک  یرادا ،  تیاس  ص ،)  ) مظعا ربمایپ  راولب  دنجریب ، دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32400478-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32400106-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ ددع   ددع   1212 وو   روتینام   روتینام ددع   ددع   3838 دیرخ   دیرخ هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 180180
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ناجیابرذآ دالوف  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 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوسیا  LED 22 روتینام  " تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلصا یتناراگ  اب  دنبکآ  ون و  تروصب   VP228 لدم : 

1101093266000947 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وسارف هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  سوسیا  یتراجت  مان   VP228HE لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333879-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اهدحاو6027890 گنیروتینام  متسیس  زاین  دروم  تازیهجت  هحفص 20)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیسیدم6027899 هلت  گنیروتینام  هاگتسد  یدادعت  هحفص 129)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6027967 هدنرادهگن  هحفص 129)هیاپ  روتینام  ( روتینام

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

ات6027992 لمح  هنیزه  / ههام تخادرپ 5 / یتسویپ تسیل  قبط  یتایح  مئالع  گنیروتینام  EKG لباک
تسیمازلا روتکاف  رد   IRC دک جرد  تلاصا و  دک  نتشاد  / هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا 

هحفص 129) روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6028054 هحفص 54)تاعطق  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هباشم6028066 دکناریا  چنیا  هحفص 129)روتینام 22  روتینام  ( روتینام

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

اهناتسرامیب6028110 تهج  هنایار  هحفص 129)متسیس  روتینام  ( روتینام

یلصا یلصا یتناراگ   یتناراگ اباب   دنبکآ   دنبکآ وو   ونون   تروصب   تروصب   VP228VP228 لدم :  :  لدم سوسیا   سوسیا   LED 22LED 22 روتینام   " " روتینام ناونع : : ناونع 181181
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتعنص6028293 هحفص 129)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

تیاس6028324 گنیروتینام  ینف و  نامتخاس  هحفص 9)یزاسزاب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دنشاب6028385 لدم  کی  زا  روتینام   11 یناریا -  دنرب  روتینام 24  تسویپ -  تسیل  قبط  تاصخشم 
الاک تفایرد  زا  دعب  زور  تخادرپ 10  تسین  دات  دروم  نورته  دنرب 

هحفص 129) روتینام  ( روتینام

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

یتسویپ6028396 تاصخشم  قبط  رتویپماک  هاگتسد  هحفص 73)کی  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

سالپ6028477 یج  روتینام  هاگتسد  رتویپماک و 7  هاگتسد  هحفص 129)دیرخ 3  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6028568 لاتف  هحفص 129)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

لیمکت و6028579 هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  یناریا ...  چنیا  روتینام 24  هاگتسد  دیرخ 250 
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم  مامتا  زا  لبق  ات  هدش  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا 

هحفص 129) روتینام  ( روتینام

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

دک6028581 ناریا  قبط  ربتعم  یتناراگ  اب  هارمه  زیاس 20   XVISION هحفص 129)روتینام روتینام  ( روتینام

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

6028755LS 27 AM 500NM ناریدام یلصا  یتناراگ  اب  لدم  چنیا  گنوسماس 27  هحفص 129)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

تمسقرد6028985 زایندرومالاک  دشاب  یم  هباشمدک  دش  تبث  دک  ناریا  مرتحم  ناگدننک  نیمات  مالس  اب 
دش تبث  تایحضوت 

هحفص 129) روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ6029077 ددع  G و 5   + چنیا  LED 24 روتینام ددع  G و 6  + چنیا  LED 27 رویتنام ددع   3
canon 6018

هحفص 129) روتینام  ( روتینام

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

6029193LED روتینام لماک -  هنایار  هحفص 129)سیک  روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ6029205 ددع  روتینام و 12  ددع  دیرخ 38  هب  هحفص 129)زاین  روتینام  ( روتینام

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

یلصا6029449 یتناراگ  اب  دنبکآ  ون و  تروصب   VP228 لدم :  سوسیا   LED 22 هحفص 129)روتینام  " روتینام  ( روتینام

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6028421 ...( هتسبرادم و نیبرود   ) یکینورتکلا تظافح  تازیهجت  هحفص 85)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه6028534 متسیس  هژورپ  یارجا  تهج  یزاسدنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  دیرخ 
هتسبرادم یاه  نیبرود  یزاورپ  پمر  اه و  هنایشآ  یریوصت  تراظن 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

602897928 دادعت هب  یزرواشک  کناب  بعش  هدافتسا  تهج   axis p3225 lve هتسبرادم نیبرود 
ددع

هحفص 85) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6029296 متسیس  تس  هحفص 85)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش 09122426557 همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003798000247 زاین :  هرامش 

ناجنز هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دوش 09122426557 همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  تسویپ  تسیل  قبط  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  20 دادعت : 

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

دشدهاوخ تخادرپ  هامکی  نآ  غلبم  هطوبرم  لوئسم  دیئات  زا  سپ  دشاب  یم  دنشورف  هدهع  هب  هاگشناد  ات  لاسرا  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33052226-024  ، 33052309-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32283252-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و سیک   سیک دراه -  -  دراه وسوس -  -  یپیپ   یسیس   مرمر -  -  دروبردام - - دروبردام ناونع : : ناونع 182182
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نارهت هاگشناد  اکوچ )  ) نیپساک ینف  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سا یپ  وی  یارب  تلو  کشخ 12  یرطاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094983000001 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  اکوچ )  ) نیپساک ینف  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
رپمآ تلو 100  کشخ 12  یرطاب  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  12 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
رهشناوضر نالیگ ،  لیوحت :  لحم 

رورس تازیهجت  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4386191836 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیپساک  ینف  هدکشناد  - اکوچ رصعیلو  کرهش  - رهشناوضر - نالیگ ناتسا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44608312-013  ، 44608604-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44608600-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاسکی6028115 تدم  هب  هکبش  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  هحفص 23)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

متسیس6028134 هکبش  تحت  رازفا  مرن  هحفص 23)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتاعالطا6028137 متسیس  هچراپکی  رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  بصنودیرخ و 
(PACS) یناتسرامیب

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 23)سنسیال6028246 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکسرپساک6028301 یربراک  سوریو 100  یتنآ  هخسن  هلاسکی  ژراش  هحفص 23)دیدمت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ود6028425 هلاسکی  ینابیتشپ  بصن و   Corporate ینامزاس لدم  شیوداپ  یموب  سوریو  یتنآ 
ینف دات  اب  هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  - تنیالک یتیریدم و 1500  لوسنک 

IT سانشراک

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاس6028482 هریخذ  هاگتسد  یرازفا  مرن  تالکشم  هحفص 23)عفر  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ساسا یپیپ   ویوی   یارب   یارب تلو   تلو   1212 کشخ   کشخ یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع 183183
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6028518IP نفلت یزادنا  هار  تهج  یرازفا  مرن  هحفص 23)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6028626xg 310 subscriptions standard protection 1y based ,xg 310 subscriptions
هتعاس ینابیتشپ 24  webserver protection 1y based

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنرتنیا6028645 نیمات  یزکرم و  نامزاس  اب  یناتسا  یاه  تیریدم  نیب  طابترا  هحفص 23)یرارقرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6028657( راتکه 2500) دابهپ زا  یتشادرب  ریواصت  زا  لصاح  orthophoto لیاف میسرت  تایلمع  هحفص 23)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هارمه6028663 هب  یدیوردنا )  ) تاقلعتم اب  یرپمآ  زاف 500  هس  زاف و  کت  روتنک  تست  هاگتسد  دیرخ 
رازفا مرن 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیریدم6028735 ( ISMS  ) تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هیهت  یزاس و  هدایپ  یحارط ،
تسویپ حرشب  ناهفصا  یعامتجا  نیمات  نامرد 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6029336( راتکه 2000) دابهپ زا  یتشادرب  ریواصت  زا  لصاح   orthophto لیاف میسرت  تایلمع  هحفص 23)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

...و6029372 سیک  دراه -  وس -  یپ  یس  مر -  هحفص 146)دروبردام - رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

سوریو6029404 یتنآ  تیریدم  یرازفا ، تخس  یرازفا و  مرن  تامدخ  تاعالطا و  یروانف  هحفص 23)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سا6029482 یپ  وی  یارب  تلو  کشخ 12  هحفص 146)یرطاب  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

6029656( راتکه 2000) یماظن ریغ  دابهپ  زا  هدافتسا  اب  سایقم 500/1  اب  یرادرب  ریوصت  تایلمع  هحفص 23)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 151 ھحفص 148 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگدورف6028160 یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، هیهت ، هحفص 85)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لوا6028381 هقبط  هب  تخاس  ریز  زا  لاصو  نامتخاس  یریوصت  تراظن  هناماس  لاقتنا  یزاس و  ادج 
لیوحت زا  سپ  زور  تسیب  هیوست  دوش  یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

هحفص 85) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه6028534 متسیس  هژورپ  یارجا  تهج  یزاسدنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  دیرخ 
هتسبرادم یاه  نیبرود  یزاورپ  پمر  اه و  هنایشآ  یریوصت  تراظن 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه6029406 نیبرود   ) یریوصت تراظن  هناماس  یزاس  دنتسم  شزومآ ،  ، یزادنا هار  بصن و  هیهت ،
مالقا تازیهجت و  هیلک  و  هتسب ) رادم 

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " 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 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوتید  -- سیورس ارفا  یتناراگ  اب   PT-LW376 لدم کینوساناپ  روتکژرپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000955 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لگ انیاس  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم   PROJECTORS یتراجت مان   PT لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  رب  لمح   -- هزور تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوتید سوتید  --  -- سیورس سیورس ارفا   ارفا یتناراگ   یتناراگ اباب     PT-LW376PT-LW376 لدم   لدم کینوساناپ   کینوساناپ روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 184184

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

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

زا 151 ھحفص 149 
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نف تاقیقحت و  مولع ، ترازو  هب  هتسباو  اضفاوه  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یروآ

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6029074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Epson EH-TW750 لدم نوسپا  روتکژرپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکشم زیاس 3/3  نوسکلس  - روتکژورپ یقرب  شیامن  هدرپ 

Boomx-D pro D2 لدم اکیماک  میس  یب  نوفورکیم 
1101094637000009 زاین :  هرامش 

اضفاوه هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
یباراد رابج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SCOPE یتراجت مان   ES لدم  300x300 cm داعبا یقرب  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  کیمانیادریب  یتراجت  مان   V35D لدم یتسد  میسیب  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
یداشر نیما  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نوسپا  یتراجت  مان   EH-TW5650 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Epson EH-TW750 لدم نوسپا  روتکژرپ  وئدیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشم زیاس 3/3  نوسکلس  - روتکژورپ یقرب  شیامن  هدرپ 

Boomx-D pro D2 لدم اکیماک  میس  یب  نوفورکیم 

1465774111 یتسپ :  دک  اضفاوه ،  نابایخ  ناتسهم ، نابایخ  نیمز ، ناریا  نابایخ  سدق ، کرهش  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88366030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88362011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ 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

سوتید6029033  -- سیورس ارفا  یتناراگ  اب   PT-LW376 لدم کینوساناپ  روتکژرپ  هحفص 149)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

نوسپا6029074 روتکژرپ  هحفص 149)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

نوسپا نوسپا روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 185185

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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم یسودرف  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6028492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنژاوآ گنوآ -  یتناراگ  اب   EPSON EB-E01 نوسپا روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000460 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

متسیس گنژاوآ  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-S01 لدم هنایار  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  دنیارف  هدنشورف - اب  هاگشناد  ات  عوجرم  ای  دات و  لیوحت و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  لیوحت 20  زا  سپ  تخادرپ  ربتعم - یتناراگ  یاراد 

سامت 05138803248 هب  زاین  تروص  رد 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38802248-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: 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

6028492EPSON EB-E01 نوسپا روتکژورپ  هحفص 151)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

سوتید6029033  -- سیورس ارفا  یتناراگ  اب   PT-LW376 لدم کینوساناپ  روتکژرپ  هحفص 149)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

نوسپا6029074 روتکژرپ  هحفص 149)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

EPSON EB-E01EPSON EB-E01 نوسپا   نوسپا روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 186186

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 151 ھحفص 151 
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