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

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 17

140 1140 1 رذآ   رذآ   3030 هبنش   هبنش راهچ   راهچ 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   187,990هکس , 000187,990 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   381رالد ,510381 تاراما510, تاراما مهرد   105,680105,680مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   179,960هکس , 000179,960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   262رالد ,400262 سیئوس400, سیئوس کنارف   424,900424,900کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,119هکس 100 , 0001 19, 100 , اداناک000 اداناک رالد   290رالد , 100290 , ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   104,760104,760لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 89,250هکس , 00089,250 , وروی000 ,415وروی 130415, ژورن130 ژورن نورک   39,90039,900نورک

رایع رایع   1818 یالط   17,532یالط ,00017,532 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   نپاژ477,800477,800دنوپ نپاژ نینی   دصکی   298دصکی ,980298 ,980

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
((3030))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 119119))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 15  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 30  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 58

( یهگآ دادعت 8  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 15  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 67

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( 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 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

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

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

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

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

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 دادعت 7  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

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

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

( 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 2  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 17  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( 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 8  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 9  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 6  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 13  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118
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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 9  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یروانف تاقیقحت و  مولع  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2000000031000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 16   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگتخیهرف  :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 16   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068665 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  حبص  تعاس 9   - 1401/10/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس کی  تدم  هب  لاس 1401  رد  ار  دوخ  نامتخاس  هکبش و  یا و  هنایار  تازیهجت  هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرادا مشش  هقبط  یروانف ، تاقیقحت و  مولع ، ترازو  یزکرم  نامتخاس  یبونج  نازوریپ  شبن  نازمره  هار  راهچ  نیدروخ   ، راولب تعنص  نادیم  سدق  کرهش   :: سردآ سردآ
تاصقانم یزادرپراک و 

02182233184 :: 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

راوزبس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093676000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/10/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069221 :: هرازه هرازه :: 1401/10/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک  یاه  متسیس  هکبش  ینابیتشپ  تاعالطا و  یروانف  یاه  هژورپ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هصقانم 1.762.500.000  رد  تکرش  غلبم 

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

:: سردآ سردآ

02141934 :: 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

دوخ دوخ نامتخاس   نامتخاس وو   هکبش   هکبش وو   یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

یرتویپماک یرتویپماک یاه   یاه متسیس   متسیس هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف یاه   یاه هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 22
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نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

رواشم ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش یلا   1401/103  - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم تعاس 19عبنم ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویساموتا  متسیس  تینما  تهج  رواشم  باختنا  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
هلاسم لح  دنیآرف  تهج  رواشم  باختنا  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تکرش کرمگ  یوربور  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک   :: سردآ سردآ

یلخاد 1063  5-32110403 :: نفلت :: SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   حبصهرامش تعاس 10:00  زا  هصقانم  دانسا  تفایرد   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور  تعاس 15:00  تیاغل  هبنش 1401/09/29  هس  زور 

امنزور  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 13:00   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069571 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 10:00  رد   - 1401/10/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  قیرط  زا  ار  ریثکت   ) روما اه و  همان  رودص  تبث و  یناگیاب  پیات  سراف  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  یمومع  تامدخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  تاصقانم  یرازگرب  نوناق  قبط  ریز  تاصخشم  اب  یا  هلحرم  کی 

یا هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  یراج  تارابتعا  لحم  زا  هژورپ  رابتعا  زاریش  مرا  راولب  رد  عقاو  سراف  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  یزکرم  داتس  هژورپ  یارجا  لحم 
.دشاب یم  یسمش  هام  راک 12  ماجنا  تدم  .تسا  هدیدرگ  نیمات  سراف  ناتسا 

دورو ریثکت ، تامدخ  اه  همان  نکسا  پیات و  تامدخ  اه  همان  یراذگ  هرامش  یتسپ  یاههمان  اه  همان  عیزوت  رودص و  تبث و  : هصقانم عوضوم  یاهراک  هصالخ 
بآ  عبانم  تیریدم  تلود و  هکبش  زا  اه  همان  لاسرا  تفایرد و  نفلت   ، ییوگخساپ یرتفد و  تامدخ  اه  همان  دانسا و  یناگیاب  هزیناکم  متسیس  هب  تاعالطا 

لایر  157،936 غلبم 188،774 ، هب  راک  ماجنا  دروآرب 

لایر  راک 7،897،000،000  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هک یموب  ریغ  یاهتکرش  دنشابیم  هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  سراف  ناتسا  یعامتجا  هافر  نواعت و  لک  هرادا  زا  ربتعم  یتامدخ  تیحالص  یهاوگ  یاراد  یاهتکرش  اهنت 

دنشاب یم  سراف  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا  زا  تیلاعف  ماجنا  تهج  همان  یفرعم  هئارا  هب  مزلم  دنا  هدومن  ذخا  تیحالص  اهناتسا  ریاس  زا 
.دشابیم ریذپ  ناکما  لایر  هنیزه 200000000  تخادرپ 

قاتا 362 اهدادرارق  تیریدم  سراف   ، یا هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  مرا  راولب  زاریش  سردآ  داهنشیپ  فلا )  ) تکاپ یکیزیف  هخسن  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

07132250702 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir WWW.FRRW.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

هلاسم هلاسم لحلح   دنیآرف   دنیآرف تهج   تهج رواشم   رواشم باختنا   باختنا نویساموتا   - - نویساموتا متسیس   متسیس تینما   تینما تهج   تهج رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 33

ریثکت ریثکت روما   روما وو   اهاه   همان   همان رودص   رودص وو   تبث   تبث یناگیاب   یناگیاب پیات   پیات ناونع : : ناونع 44

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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فیرش یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003058000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069796 :: هرازه هرازه :: 1401/10/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه و ¬ هاگشناد یتالماعم  یلام و  همان  نآ  ساسارب  لیذ  هحورشم  تاصخشم  اب  ار  هاگشناد  هکبش  تازیهجت  دراد  رظن  رد  فیرش  یتعنص  هاگشناد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  یرادیرخ  حالصیذ  یقوقح  صاخشا  زا  یمومع )  هصقانم (  یرازگرب  قیرط  زا  یلاع و  شزومآ  تاسسؤم 

فیرش  یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
الاک تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  لیوحت  هاگشناد  یلام  روما  تیریدم  هب  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  تعاس  لقادح 48  هصقانم  دانسا  فلا )  ) تکاپ افطل  نیمضت :  تاحیضوت 

16:00 تعاس : 1401/12/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلام یرادا و  تنواعم  نامتخاس  فیرش –  یتعنص  هاگشناد  یدازآ –  نابایخ  نارهت –   ، 1458889694 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

یروانف تاقیقحت و  مولع  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000031000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069842 :: هرازه هرازه :: 1401/10/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ  ریاظن  هکبش و  یا و  هنایار  تازیهجت  هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  روما  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یروانف  تاقیقحت و  مولع  ترازو  هدننک :  رازگرب 

نآ ریاظن  هکبش و  یا و  هنایار  تازیهجت  هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  روما  یراذگاو  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
18:00 تعاس : 1402/01/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مولع ترازو  - نازمره خ  تعنص - نادیم  سدق  کرهش   ، 1466664891 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

هاگشناد هاگشناد تاطابترا   تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف زکرم   زکرم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

نآنآ ریاظن   ریاظن وو   هکبش   هکبش وو   یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 66

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

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

2001003026000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069863 :: هرازه هرازه :: 1401/10/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  یتیامح  تامدخ  هلخادم و  یبایدادعتسا  صیخشت  یرگلابرغ  یریگشیپ  یحطس  دنچ  دنمشوه  هچراپکی  یا  هناماس  دراد  رظن  رد  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دروم لازوپ  ورپ  یلام و  تیعضو  تروص  یراکنامیپ   graede هبتر و راک  هرادا  تیحالص  نآ  تارغت  نیرخآ  همان و  ساسا  لوا  هلحرم  رد  هک  یا  هلحرم  ود  هصقانم 

.ددرگ  یسررب  عاجرا و  یناگرزاب  ینف  نویسمک  هب  تسویپ  تامدخ  حرش  قبط  هدنهد  داهنشیپ  رظن 
روشک  ییانثتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

( کینورتکلا هناماس  ) هاگرد ینابیتشپ  یزادنا و  هار  یحارط ،   ، IT کیتامروفنا و هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,200,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/11/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

شرورپ شزومآ و  نامزاس  کالپ 6  یلامش  رفظم  ناردارب  نابایخ  رصعیلو  هار  راهچ  نارهت   ، 1416935687 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینابیتشپ هرادا  روشک  ییانثتسا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناهفصا یژایلآ  دالوف  تعنص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/114 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشکی  زور  یرادا  تعاس  نایاپ  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  یرادا  تعاس  نایاپ  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  ار  دوخ  نژیسکا  هاگراک  یتعنص  نویساموتا  ءاقترا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ( دیرخ تنواعم  هکرابم (  یتسپ 8481018306  قودنص  هکرابم -  هداج  رتمولیک 55  ناهفصا -  : تکرش سردآ   :: سردآ سردآ

یلخاد یلخاد 418 و   03133323251 یلخاد 14  -  03133319690 :: نفلت نفلت
310

:: تیاسبو تیاسبو

03133317658 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگشیپ یریگشیپ یحطس   یحطس دنچ   دنچ دنمشوه   دنمشوه هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 77

نژیسکا نژیسکا هاگراک   هاگراک یتعنص   یتعنص نویساموتا   نویساموتا ءاقترا   ءاقترا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 88

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

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

2001050224000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068209 :: هرازه هرازه :: 1401/10/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش  هنارک  هژورپ  تیریدم  یریوصت  تراظن  تازیهجت  یطابترا و  تخاس  ریز  یارب  یزادنا  هار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هکبش یناسر -  عالطا  یاه  هکبش  تامدخ  تاموزلم -  تاعطق و  هیارا  دیلوت و  رازفا -  تخس  ینابیتشپ  هیارا و  - کیتاموفنا تاطابترا -  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یتعنص  نویساموتا  یاه  متسیس  ینابیتشپ -  تامدخ  یتارباخم -  یا و  هنایار  یاه  هداد 

14,538,500,000 یلام :  دروآرب 

لایر   726,925,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  زکرم  یرادرهش  اهدادرارق  روما  هرادا  لیوحت  ررقم  تلهم  رد  تسیابیم  یکناب  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1402/01/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

روما هرادا  - لوا هقبط  - یرادرهش هعسوت  نامتخاس  - دهشم - یوضر ناسارخ   ، 9133683633 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهدادرارق

:: 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

تراظن تراظن تازیهجت   تازیهجت وو   یطابترا   یطابترا تخاس   تخاس ریز   ریز یارب   یارب یزادنا   یزادنا هار   هار وو   میسیب   میسیب کنیل   کنیل وو   لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
یلامش یلامش هنارک   هنارک هژورپ   هژورپ تیریدم   تیریدم یریوصت   یریوصت
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

 ( مود تبون   ) یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

011010315 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/09/30  هبنشراهچ  زور  زا   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات هبنشود  زور 

مج ماج   :: عبنم خیراتعبنم هبنشود  زور  حبص  تعاس 9  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068511 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/10/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

لایر دروآرب 15.961.931.600  غلبم 

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.299.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتشر رد  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد  دشابیم .  هصقانم  ناگدنرب  ای  هدنرب  هدهعب  همانزور  رد  یهگآ  تبون  ود  جرد  هنیزه  لایر -   1.500.000
یکینورتکلا تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  یزیر -  همانرب  تیریدم و  نامزاس  یروهمج  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  ورین  تاطابترا و 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود 

لحم هناخریبد و  هرادا  گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  موس -  نابایخ  یاهتنا  رجفلاو -  کرهش  یاهتنا  یبونج -  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت -  لیوحت :  :: سردآ سردآ
تاسلج نلاس  ییاشگزاب 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس یرتم   یرتم هلت   هلت تازیهجت   تازیهجت لماش   لماش تسپ   تسپ نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1010
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگزمره قرش  رنهاب و  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یا  هلحرم  کی  هدرشف  یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود

1401/09/30 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش ات  هبنش  هس  زور  خیرات 1401/9/29  زا   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  زور  یرادا  تقو 

هشیدنا یایرد   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 19  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069876 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/10/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یناقح دیهش  زمره و  بایت ،  کیریس ،  کساج ،  هعبات (  ردانب  رنهاب و  دیهش  ردنب  تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ینمیا  تامدخ  هئارا  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یاضما یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  لایر -  نیمضت 29.437.243.995   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا

نفلت یلام  یرادا و  دحاو  ناگزمره  ناتسا  قرش  رونهاب و  دیهش  یدرونایرد  ردانب  تیریدم  معاق  نادیم  بنج  نارادساپ  راولب  سابعردنب  ناگزمره   :: سردآ سردآ
07632129245

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001083000059 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6068295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش هکبش  تخاسریز  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لدابت دیلوت و  یاضف  تینما  یاه  هتشر  زا  یکی  راهچ  هیاپ  لقادح  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یکیتامروفنا  یاه  تکرش  تیحالص  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتارباخم یا و  هنایار  یاههداد  هکبش  ای  تاعالطا 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردنب ردنب تاجن   تاجن وو   دادما   دادما وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 111 1

تکرش تکرش هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1212
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هیامرس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  یهگا  جرد  نامز  زا   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

sbank.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب رتنس  اتید  رظن  دروم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر دانسا 1.000.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تامدخ تاکرادت و  هرادا  لوا  هقبط  هیامرس  کناب  یزکرم  تارادا  نامتخاس  کارا  نابایخ  شبن  یناقلاط  هار  راهچ  زا  رت  الاب  ینرق  دبهپس  دیهش  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

02184245229 :: 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

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

مود تبون  یفیک  یبایزرا  یاراد  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

011-01-30018 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو یایمیک   :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات  رثکادح   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068356 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/12/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  رورس و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.244.800.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  داژن  یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هرامش 255  یلامش  یارسشناد  شبن  هوکبآ  نابایخ  دهشم  سردآ   :: سردآ سردآ

05137285024-05137285045-05137288016 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب رتنس   رتنس اتید   اتید رظن   رظن دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414
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دهشم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001050224000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6069904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش هنارک  هژورپ  تیریدم  یریوصت  تراظن  تازیهجت  یطابترا و  تخاس  ریز  داجیا  یارب  یزادنا  هار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 140538.500.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  ناریا  زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091871000046 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبهرامش راشتنالا  ریثک  همانزور  رد  لوا  تبون  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یراک زور  تدم 5 

ناناوج یایند   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 15:00  ات  رثکادح   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6070036 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 10:00  - 1401/10/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  هکبش  تخاس  ریز  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

زور  60: دادرارق تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/537/000/000 نیمضت : 

63781 یتسپدک 11484 -  کی  هقطنم  ناریا -  زاگ  لاقتنا  تکرش  هوکنایم -  هیدیما -  ناتسزوخ -   :: سردآ سردآ

021/85193768و  - 88969737  : مان تبث  رتفد   02141934 :: نفلت نفلت
06152654511

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریز6068209 یارب  یزادنا  هار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یلامش هنارک  هژورپ  تیریدم  یریوصت  تراظن  تازیهجت  یطابترا و  تخاس 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرتویپماک6069221 یاه  متسیس  هکبش  ینابیتشپ  تاعالطا و  یروانف  یاه  هژورپ  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هژورپ هژورپ تیریدم   تیریدم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت وو   یطابترا   یطابترا تخاس   تخاس ریز   ریز داجیا   داجیا یارب   یارب یزادنا   یزادنا هار   هار وو   میسیب   میسیب کنیل   کنیل وو   لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یلامش یلامش هنارک   هنارک

1515

رورس رورس قاتا   قاتا هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

هاگشناد6069796 تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  زکرم  هکبش  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریگشیپ6069863 یحطس  دنچ  دنمشوه  هچراپکی  هحفص 5)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/09/30هرامش زا   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم :: 1401/10/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068300 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دزیرهش یکیفارت  تازیهجت  زا  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 481/300/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم 

:: 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

زیربت هقطنم 1  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

13379/6 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 11هرامش خیرات 1401/09/30  زا   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یدازآ رصع   :: عبنم 1401/10/04عبنم خیرات زا   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر هیلوا 5/000/000/000  دروآرب  اب  کی  هقطنم  هس  ود و  کی و  هیحان  حطس  رباعم  ولبات  یکیفارت و  ینمیا و  تازیهجت  بصن  هیهت و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  نیمضت 250/000/000 

کی  هقطنم  هس  ود  کی و  هیحان  حطس  رد  یئزج  ود  یکیفارت و  درس  گنر  اب  یروحم  یئزج  ود  گنر  اب  رباعم  یکیفارت  یزیما  گنر  یارجا  هژورپ 
لایر نیمضت 750/000/000  لایر  دروارب 15/000/000/000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روتاینیم کراپ  بنج  کیفارت  نابایخ  راکلگ -  نابایخ  زیربت   :: سردآ سردآ

04136550106-888969737-02141934 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1717

یروحم یروحم یئزج   یئزج ودود   گنر   گنر اباب   رباعم   رباعم یکیفارت   یکیفارت یزیما   یزیما گنر   گنر یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ رباعم - - رباعم ولبات   ولبات وو   یکیفارت   یکیفارت وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب  

1818
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

گنریت  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069305 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/10/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هام  ارجا 4  تدم  لایر -  دروارب 13.146.195.496  لخن -  یهوک  رابیوج -  روحم  ییانشور  متسیس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  ارجا 12  تدم  لایر -  دروارب 22.165.221.013  زاف 2 -  ناتسا  یاههار  ییانشور  متسیس  یرادهگن 

لایر  دروارب 11.807.596.753  لوا -  دیدجت  ینتب -  ظافح  اب  ایرد  یراس -  روحم  لیردراگ  ضیوعت 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و  هام  ارجا 7  تدم  - 

هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  راک  عاجرا  فقس  تیاعر  اب  ورین و  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  راک  عاجرا  فقس  تیاعر  اب  یربارت و  هار و  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح  ندوب  اراد 

لایر  نیمضت 797.188.669 
لایر   1.108.261.051

..و لایر   590.379.838

یگدیسر نامیپ و  هرادا  یرادناتسا  لباقم  بالقنا  نابایخ  یراس   :: سردآ سردآ

01133326002 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

799-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 13   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسفا  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 13   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069790 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 14:15  - 1401/10/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 14/862/000/000  غلبم 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   744/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

71557-13388: یتسپ دک  ریدغ  لپ  یبرغ  علض  هب  هدیسرت  سردم  راولب   :: سردآ سردآ

:: 071372599030و 1456 نفلت :: //:www.setadiran.ir - vendor.shiraz.ir - httpsنفلت تیاسبو تیاسبو
shaffaf.shiraz.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیردراگ لیردراگ ضیوعت   ضیوعت ییانشور -  -  ییانشور متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن ییانشور -  -  ییانشور متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1919

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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رتسگ سراپ  نارمع  دس و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6069823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( بصن لمح و  یریگراب ، دیلوت ، لماش  دیامن (  یسرجوین  ددع  نیمات 8500  هب  مادقا  یصوصخ  شخب  زا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن لصاح  سامت  هصقانم  دانسا  تفایرد  رتشیب و  تاعالطا  بسک  تهج 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09171021541 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001326000062 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068415 :: هرازه هرازه :: 1401/11/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ینادمچ   x-ray هاگتسد یراحتنا و1 دض  تیگ  هاگتسد  یزادنا 1  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هر )  ) ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ینیمخ  ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( هر  ) ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا  هژیو  هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,275,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/02/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یداصتقا هژیو  هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   ، 6355153673 یتسپ :  دک  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تاسلج رتفد  مراهچ -  هبط  یزکرم -  نامتخاس  یردنب -  عمتجم  هر -)  ) ینیمخ ماما  ردنب 

:: 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

 ( ( بصن بصن وو   لمح   لمح یریگراب ، ، یریگراب دیلوت ، ، دیلوت لماش   لماش یسرجوین   ( ( یسرجوین ددع   ددع   85008500 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2 12 1

ینادمچ ینادمچ   x- rayx- ray هاگتسد   هاگتسد اا   وو   یراحتنا   یراحتنا دضدض   تیگ   تیگ هاگتسد   هاگتسد   11 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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 " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش زا  تیاس : زا  هصقانم  دانسا  تفایرد   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 18 ات  هصقانم  دانسا  راشتنا 

تلاسر  :: عبنم تعاس 19عبنم ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068641 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/10/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس ناتسمارآ  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

85193768-88969737-02141934-03441325077 :: نفلت :: SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریز6068209 یارب  یزادنا  هار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یلامش هنارک  هژورپ  تیریدم  یریوصت  تراظن  تازیهجت  یطابترا و  تخاس 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یکیفارت6069790 تازیهجت  هحفص 14)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا نویساموتا  متسیس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000354 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
زرویار رازفا  مرن  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  زرویار  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یرادا  نویساموتا  ناونع  یرازفا  تخس  لفق  اب   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66960261-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یناشن  شتآ  هناماس 125  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005042000023 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  رال  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

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

هخسن هئارا  / دشاب یم  تسویپ  هناماس  ینف  تاصخشم  / دشاب یم  هنایهام  طاسقا  تروصب  تخادرپ  دشاب / یم  یمازلا  اتفا  یهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازا  جیاتن  نیالنا  تبث  تهجدیوردنا 

7431686338 یتسپ :  دک  یا ،  هنماخ  هللا  تیا  نابایخ  میدقرهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52339492-071  ، 52339490-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52342500-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2424

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یناشن   یناشن شتآ   شتآ   125125 هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یهاگشناد  داهج  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  زاین  حرش  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005336000083 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  دحاو  یروانف  ملع و  کراپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  امگیس  تاعالطا  یروانف  یاهتخاس  ریز  هعسوت  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  باق 1  ( MCCIP  ) امگیس لاتروپ  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

امگیس تاعالطا  یروانف  یاهتخاس  ریز  هعسوت 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  زاین  حرش  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715664494 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  داهج  هچوک  نمهب  هار 22  هس  - یتشهب دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31031-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31031-083 :: 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   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6068801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153954 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ قباطم  هکبش  ذوفن  تست  یتینما و  یبایزرا  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/03 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط زاین   زاین حرش   حرش رورس   رورس ناونع : : ناونع 2626

هکبش هکبش ذوفن   ذوفن تست   تست وو   یتینما   یتینما یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 2727
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هاشنامرک ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  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   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی ربراک  60 یناریا شیوداپ  سوریو  یتنآ  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001115000145 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

مالعتسا 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714663119 یتسپ :  دک  یتنعص ،  یاهکرهش  تکرش.راهبون  راولب  ادتبا  نمهب  هار 22   3 هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38246100-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38249938-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط   ) تاعالطا یرروانف  دحاو  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000262 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  ددرگ  تسویپ  یراذگ  تمیق  زا  دعب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاسکی هلاسکی ربراک   ربراک 6060 یناریا یناریا شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2828

(( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ) ) تاعالطا تاعالطا یرروانف   یرروانف دحاو   دحاو رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  RFP قبط کینورتکلا  تسپ  سیورس  یزادنا  هار  بصن و  ، یحارط تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000265 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب 27871140 تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگنس نهآ  گنس  عمتجم 

1101003007000393 زاین :  هرامش 
ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 300 دادعت : 

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

ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم رظن  دم  تسویپ  تاصخشم  قبط  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ 

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54173300-051  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ   RFPRFP  قبط قبط کینورتکلا   کینورتکلا تسپ   تسپ سیورس   سیورس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، یحارط یحارط ناونع : : ناونع 3030

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارشو  تسیلو  تاصخشم  قبط   TRBONET WATCH رازفا مرن  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000294 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اتلد متسیس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   LC-500 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

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

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

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

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6069207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش قباطم  تسیاب  یم  یتساوخ  رد  تاعالطاو  هدوب  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  ) power supply 15 to 28 vdc sensor تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تسویپ 

1101092625000684 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG 1GB RAM 1AC POWER SUPPLY لدم هنایار  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

دشاب تسویپ  حرش  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخ  رد  تاعالطاو  هدوب  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  ) power supply 15 to 28 vdc sensor :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31665083-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارشو   طیارشو تسیلو   تسیلو تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   TRBONET WATCHTRBONET WATCH رازفا رازفا مرن   مرن بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

هنایار هنایار لاوریاف   لاوریاف - - power supply 15 to 28 vdc sensorpower supply 15 to 28 vdc sensor ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا داشرا  گنهرف و  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 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  درکلمع  یصاصتخا  یمومع و  یاه  صخاش  یبایزرا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401 یارب  سراپ  انسی  تکرش  هب  طوبرم 

1101000017000120 زاین :  هرامش 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  درکلمع  یصاصتخا  یمومع و  یاه  صخاش  یبایزرا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس 1401 یارب  سراپ  انسی 

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا یمالسا داشرا   داشرا وو   گنهرف   گنهرف ترازو   ترازو درکلمع   درکلمع یصاصتخا   یصاصتخا وو   یمومع   یمومع یاه   یاه صخاش   صخاش یبایزرا   یبایزرا رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
140 1140 1 لاس   لاس یارب   یارب سراپ   سراپ انسی   انسی تکرش   تکرش هبهب   طوبرم   طوبرم
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نارهت ناتسا  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 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  گرب  کی  اب  قباطم  هلاس ) ود  دیدمت  : ) دشاب یم  ریز  تاصخشم  لماش  هتفرشیپ ) هخسن   ) سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005070000083 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تدوع مالعتسا  هدنرب  تکرش  هب  سنسیال  رابتعا  هرود  نایاپ  رد  یقاب و  تکرش  دزن  سنسیال  رابتعا  تدم  نایاپ  ات  هراشا  دروم  یالاک  هجو  تخادرپ  غلبم  زا   10% - 

.ددرگیم
هبتر 4 کیتامروفنا  یلاع  یاروش  : ینوناق تامازلا 

اتفا یهاوگ 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هتسب  1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

. Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced Middle East Edition :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
License type:commercial

Limit:1000

1415615453 یتسپ :  دک  باجح ،  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88973057-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88966324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم گرب   گرب کیکی   اباب   قباطم   قباطم هلاس ) ) هلاس ودود   دیدمت   دیدمت : ) : ) دشاب دشاب یمیم   ریز   ریز تاصخشم   تاصخشم لماش   لماش هتفرشیپ ) ) هتفرشیپ هخسن   هخسن  ) ) سنسیال سنسیال ناونع : : ناونع 3535
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روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  یراس  تفن  یرادهب  ویسپ  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094853000012 زاین :  هرامش 

روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قباطم  یراس  تفن  یرادهب  ویسپ  هکبش  تازیهجت  دیرخ  - 

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

1401/10/10 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قباطم  یراس  تفن  یرادهب  ویسپ  هکبش  تازیهجت  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4814837485 یتسپ :  دک  ناقشاع ،  هچوک  - مج ماج  راولب  - ماما نادیم  - یراس یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350680-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EDR هخسن هخسن ADVANCE و 20  دادعت 250  هب  یاکسارپسک  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000365000054 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Core هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 250 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف تقد  یتسویپ  مرف  رد  جردنم  طیارش  هب  مرتحم  ناگدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715944494 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  اروش  هارراهچ  هب  هدیسرن  یتشهب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33479825-044  ، 33479820-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479833-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم یراس   یراس تفن   تفن یرادهب   یرادهب ویسپ   ویسپ هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

EDREDR هخسن   هخسن   2020 وو     ADVANCEADVANCE  هخسن هخسن   250250 دادعت   دادعت هبهب   یاکسارپسک   یاکسارپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3737
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6068306 تخاس و  ریز  زا  نامتخاس  یریوصت  تراظن  هناماس  لاقتنا  یزاس و  هحفص 67)ادج  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مق ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیدتاک تظافح  هناماس  رود  هار  زا  لرنک  شیاپ و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091459000091 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شیاپ لرتنک  هعسوت  نیودت  ناراکمه  هدننک  هضرع  عجرم   RADAR یتراجت مان   RMC-CP لدم هلول  طوطخ  یدتاک  تظافح  رود  هار  زا  لرتنک  دحاو  الاک :  مان 
سراف

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719986193 یتسپ :  دک  هچوک 18 ،  نیدلا -  نیز  نادیم  ینیمخ و  ماما  نادیم  نیب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36121526-025  ، 36361211-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36630012-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیدتاک کیدتاک تظافح   تظافح هناماس   هناماس رود   رود هار   هار زازا   لرنک   لرنک وو   شیاپ   شیاپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 121 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/knrg7q5gdm6h5?user=37505&ntc=6068592
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6068592?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دمک یشفکاج و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001295 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 : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور ات 45  تخادرپ 30  زاریش 4 ) هیارکشیپ  لیوحت  دوش 3) راک  تسویپ  هشقن  قباطم  تسیمازلا 2) هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138205-071  ، 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

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نادهاز  یزاگ  هاگورین  لرتنک  متسیس  تراک  ددع  یزاسزاب 41  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001545000163 زاین :  هرامش 

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

ددع 41 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

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

دیق اهب  مالعتسا  مرف  رد  تسویپ ، یصوصخ  طیارش  تیلاعف و  حرش  مالعتسا ،  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  تمدخ  ماجنا  زوجم  تیحالص و  یهاوگ  هارمه  هب  روکذم  مرف  ءاضما  رهم و  زا  سپ  و 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمک دمک وو   یشفکاج   یشفکاج ناونع : : ناونع 3939

یزاگ یزاگ هاگورین   هاگورین لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تراک   تراک ددع   ددع   4141 یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4040

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

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

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

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

6069275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دینک هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   CPU 412_5H PN/DP _ VERSION 6 . 0 . 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000493 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
سیت هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   6ES7 414-5HM06-0AB0 لدم  CPU PLC لوژام الاک :  مان 

شیک نیرآ 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   CPU 412_5H PN/DP _ VERSION 6 . 0 . 5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31316463-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/9/29هرامش رد  رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/10/3عبنم داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LOCAL CONTROL STATION 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

CPU PLCCPU PLC  لوژام لوژام ناونع : : ناونع 4141

LOCAL CONTROL STATIONLOCAL CONTROL STATION ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 08 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6069850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0100281 /FCV- تخوس لرتنک  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000417 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   T24M لدم هتسب  رادم  نیبرود   MX-OPT-IO2 لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  ادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  دامرف / هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  افطل "  :: 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

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  ناوخارف  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092131000076 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب لاس و  ود  تدم  یارب  ار  ورس  نابایخ  مئاق  نادیم  زا  دعب  رهشمالسا  رد  عقاو  یرهاط  دیهش  یاهرابنا  یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  تفه  داتشه و  دصتشه و  رازه و  کی  نویلیم و  کی  تسیب و  دص و  درایلیم و  هس  داتشه و 

یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  تشادهگن  ریمعت و  ای  تاسیسات  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر راهچ  دون و  رازه و  هاجنپ  نویلیم و  شش  هاجنپ و  دص و  درایلیم و  راهچ  دودح  غلبم  هب  نیمضت 

هرامش 200 نامتخاس  حتفم  هارراهچ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نارهت خ  سردآ   :: سردآ سردآ

81313052-02181313542 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.nigceng.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FCVFCV-- تخوس تخوس لرتنک   لرتنک تراک   تراک هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   MX-OPT- IO2MX-OPT- IO2 لدم   لدم یکینورتکلا   یکینورتکلا درب   درب ناونع : : ناونع 4343

اهرابنا اهرابنا یناشن   یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4444

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1273-PHD-15356-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6068567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عورش 29-09-1401- هطوبرم - تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ  تسویپ - یاضاقت  قباطم  قیرح  ءافطا  متسیس  تاعطق  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایاپ 05-10-1401

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرش نهآ  هار  لک  هرادا  ناریا -  یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: 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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  قیرح  مالعا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دش دهاوخ  در  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  ای  تمیق  داهنشیپ  هگرب  افطل 
1101001460000277 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تعنص مات  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   NA.DE یتراجت مان   IFS7002 لدم ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  لنپ  لرتنک  عون  هدننک  مالعا  الاک :  مان 
ددع 1,006 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لک  هرادا  رابنا  ات  هدش  یرادیرخ  یالاک  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

یراک زور  یط 30  هطوبرم  سانشراک  دات  لاسرا و  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ 

9791135555 یتسپ :  دک  قرش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  هدازماما  نادیم  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32831010-056  ، 32812299-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32813286-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4545

نیا نیا ریغ   ریغ ردرد   ددرگ   ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ایای   تمیق   تمیق داهنشیپ   داهنشیپ هگرب   هگرب افطل   افطل یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
دشدش دهاوخ   دهاوخ دردر   یداهنشیپ   یداهنشیپ غلبم   غلبم تروص   تروص

4646
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  چیوس  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002955 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  ACD-24 لدم زاگ  تشن  مالعا  دربراک  نبرک  دیسکاونم  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف و تاداهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد   ( EP .دشابیم ( یمازلا  تفن  یلم  تکرش  رودنو  رد  روضح  لخاد /  تخاس  تهج  / دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
71095068 سانشراک :  سامت  هرامش  / دشابیم یسررب  لباق  زاین  خساپ  یلام ،

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

88536205-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم چیوس   چیوس روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4747
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یتساوخرد  تاصخشم  اب  قباطم  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  سیورس و  ریگدزد و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003012000163 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اترآ نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   NSC هدنزاس عجرم   NSC یتراجت مان   F1-18 لدم پول  قیرح 18  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

فیس
ددع 1 دادعت : 

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

یمازلا هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 2 .دوش هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک ههام  کی  رثکادح  روتکاف  باسح  هیوست  - 4( هس یفنم  هقبط  رد  عقاو  رابنا  ولج   ) نامزاس لحم  رد  لیوحت  - 3 .تسا

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

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: 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 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  راد و ...  روتوم  یتعنص  ریژِآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000321 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اسریا زیهجت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نریس  ناریا  یتراجت  مان   IRANSIREN S50 لدم  KW 2/2 ناوت راد  روتوم  یتعنص  نریس  ریژآ  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تراظن دأت  زا  سپ  تخادرپ  دشاب ، یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ددرگ ، همیمضروتکاف  شیپ  تسا ، هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: 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 یتساوخرد   یتساوخرد تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   سیورس   سیورس وو   ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4848

KWKW  2/22/2 ناوت   ناوت راد   راد روتوم   روتوم یتعنص   یتعنص نریس   نریس ریژآ   ریژآ ناونع : : ناونع 4949
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دزی ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوجم هارمه  هب  دات و  لیمکت ،  ار  تسویپ  لیاف  افطل  .تسویپ  لیاف  حرش  اب  قباطم  اقیقد  ددع  اعومجم 4  جنسزاگ  ملق  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن یراذگراب  یتساوخرد 

1101091426000323 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مج زیهجت  رازف  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   BW یتراجت مان   GASALERTMAXXTII لدم لمح  لباق  زاگ  روزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

یراذگراب یتساوخرد  زوجم  هارمه  هب  دات و  لیمکت ،  ار  تسویپ  لیاف  افطل  .تسویپ  لیاف  حرش  اب  قباطم  اقیقد  ددع  اعومجم 4  جنسزاگ  ملق  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زوجم زوجم هارمه   هارمه هبهب   وو   دات   دات لیمکت ،  ،  لیمکت ارار   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف افطل   افطل .تسویپ   .تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد ددع   ددع   44 اعومجم   اعومجم جنسزاگ   جنسزاگ ملق   ملق ودود   ناونع : : ناونع
.دامن .دامن یراذگراب   یراذگراب یتساوخرد   یتساوخرد

5050
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6069729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  یاضاقت 0146806  هرامش  هب  قرب  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202000984 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم  یلور  هتسب  یرتم  لوط   2x2/5 cm عطقم حطس   PVC شکور سنج  یناشن  شتآ  قرب  لباک  الاک :  مان 
رتم 500 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم  یلور  هتسب  یرتم  لوط   3x1/5 cm عطقم حطس   PVC شکور سنج  یناشن  شتآ  قرب  لباک  الاک :  مان 

رتم 500 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PVCPVC  شکور شکور سنج   سنج یناشن   یناشن شتآ   شتآ قرب   قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع 5151
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زربلا ناتسا  کرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصنو  ip نیبرود هاگتسد  بصنو 5 هیهت  یرطابو  سا  یپوی  هاگتسد  کی  لماش  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  صوصخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرح ب افطا  متسیس  لرتنک  سسکا  دراه  هارمه  هب  یشک  لباکو 

1201003884000001 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 

هارمه هب  یشک  لباکو  بصنو   ip نیبرود هاگتسد  بصنو 5 هیهت  یرطابو  تاوولیک  سا 20 یپوی  هاگتسد  کی  لماش  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  صوصخرد  - 
قاتا یارب 4  قیرح  افطا  متسیسو  ددع  ادعت د4  هب  لرتنک  سسکا   4t دراه

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

1401/10/05 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3338178811 یتسپ :  دک  مایپ ،  کرمگ  مایپ - هاگدورف  - رهشرهم جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33266119-026  ، 33266117-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33266044-026 :: 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  3030   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رورس رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا صوصخرد   صوصخرد ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامیلس دجسم  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 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - radio wairless mikrotik netmetal5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001332 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB911G-5HPacD-QRT لدم  GHz 5 سناکرف سلریاو  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - radio wairless mikrotik netmetal5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43221632-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   - - radio wairless  mik rotik  netmetal5radio wairless  mik rotik  netmetal5 ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6068591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دنشاب  IEEE 502 درادناتسا ساسارب  دیاب  لوژام  چیئوس و  تسویپ و  تاصخشم  قبط  لوژام  تروپ Cisico و  چیئوس 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092521000306 زاین :  هرامش 

مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   WS-C2960X-24TS-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نایناریا اه  هداد  قفا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ینف و  داهنشیپ  هیاراتسویپ  تاصخشم  قبط  لوژام  تروپ Cisico و  چیئوس 24   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  تایلام  باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق 

.دشاب یم  تبث  تهج  دک  ناریا 

7915996489 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  سابعردنب  بانیم  هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32192234-076  ، 33669930-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669922-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دنشاب .دنشاب   IEEE 502IEEE 502 درادناتسا درادناتسا ساسارب   ساسارب دیاب   دیاب لوژام   لوژام وو   چیئوس   چیئوس وو   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لوژام   لوژام وو     Cis icoCis ico  تروپ تروپ چیئوس  2424   چیئوس ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. دشاب یم  لور  ساسارب  دادعت   ) تسویپ تسیل  دادعت و  حرش ، قباطم  دروک  چپ  هکبش و  لباک  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002951 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  سنزگن  هدنزاس  عجرم  سنزگن  یتراجت  مان  هقلح  یدنب  هتسب  عون   m 305 لوط راد  شکور  یسم  سنج   UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

یلد گیب  اضردمحم 
هقلح ( لور )1 دادعت : 

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

هدهعرب لمح  یاه  هنیزه  دشاب ؛ همیمض  روتکاف  شیپ  دشاب ؛ هدش  کولف  تست  اهلباک  تسا ؛ هدش  جرد  کی  دادعت  روتکاف  میظنت  رد  تلوهس  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسالاک دأت  تفایرد و  زا  دعب  هام  ود  تخادرپ  هدوب و  هدنشورف 

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

33823701-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(.(. دشاب دشاب یمیم   لور   لور ساسارب   ساسارب دادعت   دادعت  ) ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل وو   دادعت   دادعت حرش ، ، حرش قباطم   قباطم دروک   دروک چپچپ   وو   هکبش   هکبش لباک   لباک عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.رورس قاتا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  دکناریا 

.تسیمازلا تسویپ  تسیل  هب  هعجارم 
1101095297000014 زاین :  هرامش 

نامرک یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960G-48TC-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور یقبام 30  لیوحت و  زا  سپ  غلبم  دصرد  تخدارپ 40   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7613655871 یتسپ :  دک  تاطابتراو ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  هرامش 4  هچوک  یسودرف   راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32238308-034  ، 32228108-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238306-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   DCS ABB تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004721 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نوتفن سراپ  ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   ABB هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ABB یتراجت مان   CI840A لدم  DCS سابدلیف هکبش  طبار  الاک :  مان 

نایناریا
ددع 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسیمازلا .تسیمازلا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل هبهب   هعجارم   هعجارم .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا .رورس   .رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5656

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم   DCS ABBDCS ABB  تراک تراک ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامیلس دجسم  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 08 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  زا  - 1 لماک تاقلعتم  هارمهب   RB922UAGS-5HPACD-NM NET METAL5 5GHZ 802011AC سلریاو ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

1101093984001334 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK یتراجت مان   NET METAL 5 لدم  GHz 5/8 سناکرف سلریاو  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
نیدار جوم  ناروآون 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 لماک تاقلعتم  هارمهب   RB922UAGS-5HPACD-NM NET METAL5 5GHZ 802011AC سلریاو ویدار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدش 

دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43221632-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سلریاو سلریاو ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 5858
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زربلا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مورده 6) لقادح   ) تننمرپ کولف  تست  تنماض  اب   LSZH شکور اب  دنارگل   CAT6 هکبش لباک  سکاب )  هس  ) رتم نیمات 915  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراددوخ  هقرفتم  دراوم  داهنشیپ  زا 

1201003731000047 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لحم  ات  لمح  هنیزه   . تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکافشیپ  لاسرا  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

رتم  915 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعرب  ادبم  هب  الاک  لاسرا  کولف و  تست  هنیزه  هدش  لاسرا  لباک  تیفیک  نیمات  مدع  تروص  رد  ددرگ .  داهنشیپ  دنارگل  دنرب  افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ 

3153613111 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  نامتخاس  سای 2  یوک  رهش  ییاجر  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34447369-026  ، 34446799-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34447072-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا ( ( 66 مورده   مورده لقادح   لقادح  ) ) تننمرپ تننمرپ کولف   کولف تست   تست تنماض   تنماض اباب     LSZHLSZH  شکور شکور اباب   دنارگل   دنارگل   CAT6CAT6 هکبش   هکبش لباک   لباک سکاب )  )  سکاب هسهس   )) رتم رتم   915915 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یراددوخ   یراددوخ هقرفتم   هقرفتم دراوم   دراوم داهنشیپ   داهنشیپ

5959
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   cartoni دنرب لاتسدپ  گنیروا  یلخاد و  ردنلیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000386 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   CARTONI هدنزاس عجرم  نیبرود  هیاپ  هس  دربراک  گنیروا 9049149  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   CARTONI هدنزاس عجرم  نیبرود  هیاپ  هس  دربراک  گنیروا 4200005  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
رازفا دشر  نایار  هدننک  هضرع  عجرم  رازفا  دشر  نایار  هدنزاس  عجرم   ARIOTEK یتراجت مان   RU26K لدم یتارباخم  لاتسدپ  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ   / 22163922: ینفدحاو یراط 22166413  یلام :  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب  هدنشورف /  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تامدخ و  یتناراگ و 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتسدپ لاتسدپ گنیروا   گنیروا وو   یلخاد   یلخاد ردنلیس   ردنلیس ناونع : : ناونع 6060
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یتارباخم  ویدار  ملق  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001359 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رهگ هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   Rb Qrt 5 ac لدم  GHZ 5.8 سناکرف یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

بونج ناماگشیپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  تسویپ 

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188299-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط   ) تاعالطا یروانف و  دحاو  تینما  هکبش و  ینابیتشپ  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000263 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  ددرگ  تسویپ  ءاضما  رهم و  یراذگ و  تمیق  زا  دعب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم یتارباخم   یتارباخم ویدار   ویدار ملق   ملق 33 ناونع : : ناونع 6161

تاعالطا تاعالطا وو   یروانف   یروانف دحاو   دحاو تینما   تینما وو   هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 6262
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راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6069121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ip لوژام تروپ و  چوس 16   kvm هارمه هب  متسیس  ایاپ  چنیا   19 روارد لوسنک  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092638000217 زاین :  هرامش 

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   SR112 لدم  5U تنومکر هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971617614 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  - دایصراولب - راهباچ راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35339772-054  ، 35339986-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35339771-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 UU  تنومکر تنومکر هنایار   هنایار سیک   سیک  -  - ipip لوژام   لوژام وو   تروپ   تروپ   1616 چوس   چوس   kvmkvm  هارمه هارمه هبهب   متسیس   متسیس ایاپ   ایاپ چنیا   چنیا   1919 روارد روارد لوسنک   لوسنک هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363
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نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: 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 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

6069152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .تسویپ  تسیل  قباطم  نیوزق  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زاین  دروم  هنایار  هکبش /  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هناماس رد  تسیل  لک  یارب  تمیق  کی  جرد 

1201003115000254 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسیل لک  یارب  تمیق  کی  جرد  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .تسویپ  تسیل  قباطم  نیوزق  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زاین  دروم  هنایار  هکبش /  تازیهجت  - 
.دشاب یم  دادرخ 1404  دیسر  رس  اب  هنازخ  دانسا  طسوت  هیوست  .هناماس  رد 

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

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

همان تنامض  نتشادن  ای  تساوخرد و  اب  ندوبن  ناسکی  الاک ، تمالس  تلاصا و  دات  مدع  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  رثکادح 90  نیوزق و  یاهنادنز  تاعالطا  یروانف  هرادا  دات  زا  سپ  هیوست  .الاک  تدوع  = ربتعم

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33664311-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: 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 یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ .تسویپ   .تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم نیوزق   نیوزق ناتسا   ناتسا یاهنادنز   یاهنادنز لکلک   هرادا   هرادا زاین   زاین دروم   دروم هنایار   هنایار هکبش /  /  هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
.هناماس .هناماس ردرد   تسیل   تسیل لکلک   یارب   یارب تمیق   تمیق کیکی   جرد   جرد

6464
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا روتکاف  شیپ  - هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - تسویپ هب  تاصخشم  - هباشم دک  ناریا  -1788/ تسارح / مدوم ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092410001214 زاین :  هرامش 

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بایهر هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  هنایار  بایهر  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MHz 600 سناکرف  SXT SQ Lite لدم میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

زربلا هنایار 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمازلا یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- هدننک هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه -- تسویپ تسویپ هبهب   تاصخشم   تاصخشم -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- 17881788 // تسارح تسارح // مدوم مدوم ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 6565
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نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .تسویپ  تاحیضوت  طیارش و  قباطم  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003115000255 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .تسویپ  تاحیضوت  طیارش و  قباطم  هکبش  لباک  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
رتم  4,000 دادعت : 

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

تساوخرد و اب  ندوبن  ناسکی  الاک ، تمالس  تلاصا و  دات  مدع  تروص  رد  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  نیوزق  یاهنادنز  لک  هرادا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  هیوست 90  .دشاب  یم  نیوزق  یاهنادنز  تاعالطا  یروانف  هرادا  دات  هب  طونم  هیوست  .ددرگ  یم  تدوع  الاک  ربتعم ، همان  تنامض  نتشادن  ای 

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33664311-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: 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 یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ .تسویپ   .تسویپ تاحیضوت   تاحیضوت وو   طیارش   طیارش قباطم   قباطم هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6666
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نارهت ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  ، یزاسون 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   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مادقا هکبش  رازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ ، هرواشم و  روما  ماجنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  نارهت  ناتسا  سرادم  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن

1101003076000162 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1402/02/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1969754114 یتسپ :  دک  پ 9 ،  قباس - )  ادیل   ) هداز لیلخ  دیهش  هچوک  کنو - نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88671843-021  ، 88779510-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88675886-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مادقا مادقا هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ وو   هرواشم   هرواشم روما   روما ماجنا   ماجنا هبهب   تبسن   تبسن دراد   دراد رظن   رظن ردرد   نارهت   نارهت ناتسا   ناتسا سرادم   سرادم لکلک   هرادا   هرادا ناونع : : ناونع
دیامن دیامن

6767

هخاشود هخاشود قرب   قرب زیرپ   زیرپ یطابترا - - یطابترا یاه   یاه متسیس   متسیس هکبش   هکبش لباک   لباک لباک - - لباک هنایار -  -  هنایار سوام   سوام یکشم -  -  یکشم دیلک   دیلک هحفص   هحفص -- هنایار هنایار سوم   سوم وو   دروبیک   دروبیک تستس   ناونع : : ناونع
راد راد

6868
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(. مهم رایسب  ) تسیمازلا تمیق  هئارا  زا  لبق  تسویپ  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 3  شیپ 

یزردوگ 09123138548 یاقآ  اب  یگنهامه 
1101096102001315 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   TESCO یتراجت مان   wire لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   USB 8110 لدم یکشم  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
هللارصن دمحم  کسان  هدننک  هضرع  عجرم   CCIVO هنایار سوام  الاک :  مان 

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

اتکی ناروآ  راک  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SWV4422S لدم  MINI HDMI-HDMI لباک الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
ناهیک نیرف  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   CAT6 لدم یطابترا  یاه  متسیس  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

غابدربدم اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  قفا  یتراجت  مان  لدم 300  هناخ  راد 3  هخاشود  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/10 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

18mb دناب یانهپ  اب  تنرتنیا  کارتشا  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092638000221 زاین :  هرامش 

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لاس 2 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971617614 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  - دایصراولب - راهباچ راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35339772-054  ، 35339986-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35339771-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6069757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1818 mbmb  دناب دناب یانهپ   یانهپ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا کارتشا   کارتشا دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 6969

کیلوردیه کیلوردیه چالک   چالک -- یکیتسالپ یکیتسالپ همست   همست رتم - - رتم یرلاک   یرلاک ایای   جنس   جنس ترارح   ترارح رتم - - رتم تاو   تاو عطق - - عطق دیلک ) ) دیلک  ) ) چوس چوس ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نویپمچ ردیرگ  یکدی  مزاول  ملق  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004775 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

رتم تاو  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
رتم یرلاک  ای  جنس  ترارح  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

یکیتسالپ همست  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
یکیتسال همست  الاک :  مان 

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

کیلوردیه چالک  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دریگ ،  تروص  مالقا  یمامت  یارب  هدش و  هئارا  تاحیضوت  تسویپ و  مرف  الاک ،  ینف  هرامش  اضاقت و  حرش  قبط  یلام  ینف / تاداهنشی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یراجاغآ  رابنا  الاک  لیوحت  لحم  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263242-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 121 ھحفص 51 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hje6dge8vfj2r?user=37505&ntc=6069757
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6069757?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دزی یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: 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 19 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکادباس هارمهب  یرون  ربیف  یاه  هچضوح  تفاظن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095562000018 زاین :  هرامش 

دزی یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جرد یالاک  حرش  هب  هجوت  اب  ار  یداهنشپ  تمیق  تسیاب  یم  ناگداهنشیپ  اذل  دشاب  یمن  تساوخرد  دروم  تمدخ  انیع  هدش  باختنا  یالاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن هئارا  تسویپ  رد  هدش 

8917698639 یتسپ :  دک  دزی ،  یرادرهش  اواف  نامزاس  یزکرم ، یرادرهش  نامتخاس  یدازآ ، نادیم  دزی ، دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134914-035  ، 33134900-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136970-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یاه   یاه هچضوح   هچضوح تفاظن   تفاظن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 7171
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نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .تسویپ  تسیل  قباطم  نیوزق  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زاین  دروم  هنایار  هکبش /  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هناماس رد  تسیل  لک  یارب  تمیق  کی  جرد 

1201003115000257 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسیل لک  یارب  تمیق  کی  جرد  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .تسویپ  تسیل  قباطم  نیوزق  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زاین  دروم  هنایار  هکبش /  تازیهجت  - 
.دشاب یم  دادرخ 1404  دیسر  رس  اب  هنازخ  دانسا  طسوت  هیوست  .هناماس  رد 

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

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

همان تنامض  نتشادن  ای  تساوخرد و  اب  ندوبن  ناسکی  الاک ، تمالس  تلاصا و  دات  مدع  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  رثکادح 60  نیوزق و  یاهنادنز  تاعالطا  یروانف  هرادا  دات  زا  سپ  هیوست  .الاک  تدوع  = ربتعم

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33664311-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: 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 یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ .تسویپ   .تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم نیوزق   نیوزق ناتسا   ناتسا یاهنادنز   یاهنادنز لکلک   هرادا   هرادا زاین   زاین دروم   دروم هنایار   هنایار هکبش /  /  هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
.هناماس .هناماس ردرد   تسیل   تسیل لکلک   یارب   یارب تمیق   تمیق کیکی   جرد   جرد

7272

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

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

زا 121 ھحفص 53 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7zmjzkdpfz472?user=37505&ntc=6069927
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6069927?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .تسویپ  تاحیضوت  طیارش و  قباطم  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003115000256 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .تسویپ  تاحیضوت  طیارش و  قباطم  هکبش  لباک  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
رتم  4,000 دادعت : 

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

تساوخرد و اب  ندوبن  ناسکی  الاک ، تمالس  تلاصا و  دات  مدع  تروص  رد  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  نیوزق  یاهنادنز  لک  هرادا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  هیوست 60  .دشاب  یم  نیوزق  یاهنادنز  تاعالطا  یروانف  هرادا  دات  هب  طونم  هیوست  .ددرگ  یم  تدوع  الاک  ربتعم ، همان  تنامض  نتشادن  ای 

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33664311-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

48ip هلاسکی تنرتنیا  گم   45 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000358 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

گم 45 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- یراک هامکی  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66960261-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: 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 یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ .تسویپ   .تسویپ تاحیضوت   تاحیضوت وو   طیارش   طیارش قباطم   قباطم هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7373

4848 ipip هلاسکی   هلاسکی تنرتنیا   تنرتنیا گمگم     4545 ناونع : : ناونع 7474

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

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

6068241 - دنس میظنت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  هباشم -  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط  نیبرود  هیهت 
.ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  هدنشورف -  هدهع  هب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه 

هحفص 67) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6068701 تاصخشم  قبط  یناشن  شتآ  هحفص 17)هناماس 125  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دمک6068731 هحفص 26)یشفکاج و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6068801 ذوفن  تست  یتینما و  هحفص 17)یبایزرا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6068989( تسویپ تاصخشم  قبط   ) تاعالطا یرروانف  دحاو  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  هحفص 17)هنیزه  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6068996  RFP قبط کینورتکلا  تسپ  سیورس  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 17)یحارط یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6069141 یتنآ  سنسیال  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6069931 تسیل  قباطم  یراس  تفن  یرادهب  ویسپ  هکبش  تازیهجت  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا لاو 55  وئدیو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم  تاحیضوت و  حرش  هب 

1101003131000133 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   X554UN2 لدم  in 55 زیاس لاو  وئدیو  رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

02166712093  : سامت هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( INDOOR  ) یرتم هتسب 30  یاضف  رد  بصن  تهج  نامدیچ 3*3 

 ( FHD 1080×1920 لقادح لسکیپ  مکارت  ) 
BEZEL) 0.88 MM  ) پگ هلصاف 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  زاین  دروم  مزاول  هیلک  بصن و  یحارط /  یساش ,  میرف ,  هارمه  هب 

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم وو   تاحیضوت   تاحیضوت حرش   حرش هبهب   چنیا   چنیا   5555 لاو   لاو وئدیو   وئدیو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 121 ھحفص 56 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qu7t429xy6393?user=37505&ntc=6069183
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6069183?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


حلسم یاهورین  ییاضق  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6069230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تصش  ودص   - msi24 رگشیامن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090183000062 زاین :  هرامش 

حلسم یاهورین  ییاضق  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اب هناماس  دروم  رد  یت و  یا  سانشراک  یقطان  یاقا  هرامش  دوشیم 09137511641  عوجرم  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب و  یروانف  سانشراک  دات  دروم  رظن  دروم  یالاک  - 

دوش هتفرگ  سامت  هرامش 091247399962  هب  اهیلع  دمحم  یاقا  هرامش 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  160 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1639673114 یتسپ :  دک  حلسم ،  اهورین  یئاضق  نامزاس  - یسودق دیهش  هارراهچ   - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82902442-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82902562-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع تصش   تصش ودص   ودص  -  - msi24msi24  رگشیامن رگشیامن ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 121 ھحفص 57 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mfyfm769sdxes?user=37505&ntc=6069230
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6069230?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  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 11 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  هب  تساوخرد  لیاف.دشابیم  هباشمدکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
فیدر 5 زج  هب 

یراک زور  یلام 45  هیوست  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه 
1101030708000548 زاین :  هرامش 

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یدئاق اضرمالغ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EASTAR هدنزاس عجرم   P25 لدم  0/96x0/08 m داعبا یرهش   LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  هب  تساوخرد  لیاف.دشابیم  هباشمدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
فیدر 5 زج  هب 

یراک زور  یلام 45  هیوست  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه 

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732214-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرهش یرهش   LEDLED  رگشیامن رگشیامن ناونع : : ناونع 7777

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

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

زا 121 ھحفص 58 
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ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  قبط  یظافحتسا (  هزوح  یاهروحم  یشک  طخ  تهج  دیبسالگ  رنیت , یکیفارت , درس  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000562 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایمیک نارتسگ  ماف  لارام  هدننک  هضرع  عجرم   kg 250 یزلف هکشب  دیفس  گنر  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 11,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

دیکرا رنیت  گنر و  هدنزاس  عجرم  دیکرا  رنیت  گنر و  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   Lit 220 یزلف هکشب  یروف  رنیت  الاک :  مان 
هکشب 1,600 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
گنر عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  روشک  نارادهار  ینواعت  هدنزاس  عجرم  دیبسالگ  امنهر  یتراجت  مان   kg 25 هسیک یدنب  هتسب  عون  دیبسالگ  هدننک  قارب  الاک :  مان 

نوتلآ
هسیک 6,000 دادعت : 

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

یلوچنس یاقا   05433513768 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یظافحتسا (  (  یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یشک   یشک طخطخ   تهج   تهج دیبسالگ   دیبسالگ رنیت , , رنیت یکیفارت , , یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

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

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

زا 121 ھحفص 59 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعلاطم  تسویپ  لیاف  تسویپ .  لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  لوکساب  مود  رگشیامن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003958000023 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  درف  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   FARD IRAN یتراجت مان   TEC-1200 لدم یا  هداج  کیتاتسا  نیزوت  هاگتسد  دربراک  یکینورتکلا  رگناشن  الاک :  مان 

ناریا درف  یتعنص  هدنزاس 
ددع 12 دادعت : 

1401/10/09 زاین :  خیرات 
درف یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   FARD IRAN یتراجت مان   TEC-1610 لدم یا  هداج  یلیر و  طوطخ  کیتاتسا  نیزوت  هاگتسد  دربراک  یکینورتکلا  رگناشن  الاک :  مان 

ناریا درف  یتعنص  هدنزاس  عجرم  ناریا 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/09 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخب زوریف  سدنهم  الاک 09155491740  عون  لاوس  تهج  نفلت  دوش .  هعلاطم  تسویپ  لیاف  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9817678863 یتسپ :  دک  هلغ ،  تکرش  یبرغ -  ینیمخ  یفطصم  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33437504-054  ، 33442310-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441891-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوکساب لوکساب مود   مود رگشیامن   رگشیامن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

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

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

زا 121 ھحفص 60 
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  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 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسارب یزادنا  هارو  تست  بصن  یحارطرغت  لماش  هطخود  حرط  یاتساررد  لینبآ  هاگتسیا  یکیرتکلا  میالع  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسادانسا

1101001494000191 زاین :  هرامش 
یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسیا 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ساسارب ساسارب یزادنا   یزادنا هارو   هارو تست   تست بصن   بصن یحارطرغت   یحارطرغت لماش   لماش هطخود   هطخود حرط   حرط یاتساررد   یاتساررد لینبآ   لینبآ هاگتسیا   هاگتسیا یکیرتکلا   یکیرتکلا میالع   میالع بصن   بصن ناونع : : ناونع
مالعتسادانسا مالعتسادانسا

8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمطاف یقرب  یدالوف  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  اهالاک و  نیمأت  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000088 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اردصالم نامتخاس  یدورو  رد  یقرب  یدالوف  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  اهالاک و  نیمأت  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000086 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب یدالوف   یدالوف هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   اهالاک   اهالاک نیمأت   نیمأت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 8181

یقرب یقرب یدالوف   یدالوف هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   اهالاک   اهالاک نیمأت   نیمأت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیحوت یقرب  یدالوف  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  اهالاک و  نیمأت  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000087 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  زاگ  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 19 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000326 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
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 : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  دنبهار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب یدالوف   یدالوف هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   اهالاک   اهالاک نیمأت   نیمأت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 8383

گنیکراپ گنیکراپ یمرها   یمرها دنبهار   دنبهار ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6068693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب هرکرک  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003665000047 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یا هرکرک  برد  الاک :  مان 

عبرم رتم  50 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یبیرقت ژارتم  .دوب  دهاوخ  هدننک  نیمات  هدهع  رب  دادرارق  یط  یعامتجا و ...  نیمات  همیب  یاصافم  لقن و  لمح و  زا  معا  یبناج  یاه  هنیزه  ریاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تیریدم  رد  دوجوم  ییارجا  یاه  هشقن  تازج  دادرارق و  دافم  هعلاطم  لحم ، زا  دیدزاب  هدوب و 

دک لیبدرا ،  ناتسا  نکسم  کناب  تریدم  نامتخاس  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  بنج  شترا  نادیم  جیسب و  نادیم  نیبام  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5615797384 یتسپ : 

33733290-045  ، 33733289-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33733266-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن و اب  هارمه  تسویپ  تسیل  قبط  تاصخشم  اب  هداس  ییوشک  برد  کیتاموتا و  ییوشک  برد  کیتاموتا و  یقرب  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  - ارجا

1101091661000085 زاین :  هرامش 
هوکربا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زیورآ هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   HOLUX لدم  1/50x2/25 m زیاس  mm 10 تماخض تیروکس  هشیش  رد  رود  میرف  اب  هارمه  کیتاموتا  یقرب  رد  الاک :  مان 
ناسارخ زیورآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناسارخ 

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

رذآ تعنص  جامآ  هدننک  هضرع  عجرم   3x3 m داعبا یا  هشیش  سنج  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
ناریا وکس  تکرش  زا   1400x2000 mm داعبا هدش  گنر  شیپ  هزیناولاگ  هبیتک  نودب  هگنلود  هرادجود  ییوشک  رد  الاک :  مان 

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

هوکربا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ امتح  روتکاف  شیپ  - دشاب یم  ناتسرامیب  برد  الاک  لیوحت  - دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  دشاب - یم  یدقن  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نتشاد  تروصرد  - ددرگ

8931734691 یتسپ :  دک  هوکربا ،  ایبنلا  متاخ  ناتسرامیب  یلع -  ماما  راولب  هوکربا -  هوکربا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32825001-035  ، 32825002-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32822411-035 :: 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

هداس هداس ییوشک   ییوشک برد   برد وو   کیتاموتا   کیتاموتا ییوشک   ییوشک برد   برد وو   کیتاموتا   کیتاموتا یقرب   یقرب برد   برد ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد زایندروم  تاصخشماب  تساوخرد  نیع  ناملا  رکناد  ردوتوکم  اب  کیتاموتا  هیشیش  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  دوجوم  تسوپپ 

1201003089000071 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تساوخرد  نیع  تل  ناملا 4  رکناد  روتوم  اب  کیتاموتا  برد  - 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

028-33591028 و 09934407884 سامت دشاب  یم  یدقن  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413976995 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف  شزومآ  لک  هرادا  اهلگ  هچوک  بنج  یلامش  سردم  راولب  نیوزق  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340986-028  ، 33353001-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341005-028 :: 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

ردوتوکم ردوتوکم اباب   کیتاموتا   کیتاموتا هیشیش   هیشیش برد   برد ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن لمح و  هنیزه  هدننک -  نیمات  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  ( - 2/5*4/5  ) داعبا رد  یقرب  یا  هرکرک  برد  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب 

1101092410001216 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  روتکافشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

45530162-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بصن بصن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هدننک -  -  هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع ربرب   ینوناق   ینوناق تاروسک   تاروسک ( - ( - 2 /52/5 ** 4/54/5  ) ) داعبا داعبا ردرد   یقرب   یقرب یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهعرب   هدهعرب
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ناناوج شزرو و  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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسویپ تاصخشم  قبط   ) سنارفنک نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000013000107 زاین :  هرامش 

ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
(. تسویپ تاصخشم  قبط   ) سنارفنک نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
دحاو  1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: 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

(.(. تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ) ) سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس ریوصت   ریوصت وو   توص   توص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8989
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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   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  دنس -  میظنت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  هباشم -  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط  نیبرود  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  هدنشورف - 

1101091057000510 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

یسیعالم یریذع  دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   VIVOTEK یتراجت مان   FD 8133 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هدنشورف -  هدهع  هب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  دنس -  میظنت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  هباشم -  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط  نیبرود  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  امتح  روتکاف 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدهع هدهع هبهب   ناتسرامیب   ناتسرامیب اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه دنس -  -  دنس میظنت   میظنت زازا   سپسپ   یدقن   یدقن تخادرپ   تخادرپ هباشم -  -  هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ -  -  تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط نیبرود   نیبرود هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض امتح   امتح روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هدنشورف -  -  هدنشورف

9090
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ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6068261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ طیارشو  تسیل  قبط  ) یسوموباو سابعردنب  یاههاگدورف  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000070 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632386000 و07632386015  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

هدش رکذ  یاههاگدورف  ینابیتشپ  لحم 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ طیارشو   طیارشو تسیل   تسیل قبط   قبط )) یسوموباو یسوموباو سابعردنب   سابعردنب یاههاگدورف   یاههاگدورف هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 9191
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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 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تخاس و  ریز  زا  تلود  نامتخاس خ  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  هیوست 20 
1201001036000517 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
دوش هتفرگ  سامت  روپ  یقن  سدنهم  یاقا  هرامش 35912412  اب  رتشیب  تاعالطا  دیدزاب و  تهج  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/10/06 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

هکبش هکبش وو   تخاس   تخاس ریز   ریز زازا   نامتخاس   نامتخاس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس لاقتنا   لاقتنا وو   یزاس   یزاس ادج   ادج ناونع : : ناونع 9292
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مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 5  هب   KDT KI-B75XL 80A 8MPWDR نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001042000134 زاین :  هرامش 

مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   M300P لدم هکبش  تحت  لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریناوت یاراد  هدوب و  لخاد  دیلوت  دیاب  الاک  دشابیم  یمازلا  طبترم  زوجم  نتشاد  ددرگ  نیمات  زاین  یلک  حرش  قبط  الاک  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرخ 1404  خیرات 26  هب  هرامش 101  هب  هنازخ  دانسا  اب  تخادرپ  ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  زوجم و  ریواصت  دشاب 

3187878811 یتسپ :  دک  مایپ ،  هاگدورف  تشدهام - هداج  مرا - راولب  یاهتنا  رهشرهم - جرک - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3266026-0263  ، 33266026-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33266043-026 :: 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

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تساوخرد  دروم  EIPC-B335 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرودو  هباشم  یمالعادک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000821 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-B334-F40 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا ناژوف 
هاگتسد 70 دادعت : 

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

یم هدنشورفاب  لمح  یاه  هنیزه  هیلکودشاب  یم  تساوخرد  دروم  EIPC-B335 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرودو  هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب FIRM WARE تیدپآ نیرخآ  یاراد  دشاب و  ضیوعت  یتناراگ  هام  یاراد 50 دیاب  اه  نیبرود  دشاب و 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   55 دادعت   دادعت هبهب     KDT KI -B75XL 80A 8MPWDRKDT KI -B75XL 80A 8MPWDR نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9393

دشاب دشاب یمیم   تساوخرد   تساوخرد دروم   دروم EIPC-B335EIPC-B335 لدم   لدم هکبش   هکبش تحت   تحت تلاب   تلاب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرودو   نیبرودو هباشم   هباشم یمالعادک   یمالعادک ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000441000061 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
قیقد رازبا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HIRSCHMANN هدنزاس عجرم  نمشیره  یتراجت  مان   MAR1020 لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 

ایرآ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  تخادرپ 30  - زاین تروص  رد  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا  - یمازلا الاک  ندوب  لانیجروا  - یتناراگ یاراد  لحم -  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  ولزان  سیدرپ  یوربور  هاگشنادراولب  رتمولیک 11 هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32751242-044  ، 32751240-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32776142-044 :: 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

هیمورا هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000458 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زاسهب عیانص  یربهار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   NSR 1100 لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752740-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: 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

یتارباخم یتارباخم چیئوس   چیئوس تازیهجت -  -  تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9595

تسیل تسیل قبط   قبط چوس   چوس ناونع : : ناونع 9696

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط  هکبش  تازیهجت  نیبرود و  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000254 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زگردنب یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  مزاول  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090758000016 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  زگردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  مزاول  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ  هژورپ  یارجا  - 

دشاب یم  باسح  اصافم  هب  زاین  باسح  هیوست  ماگنه  رد  ددرگیم و  ماجنا  یدادرارق  تروصب  قوف  دیرخ 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

جیکپ  1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

زگ ردنب  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب اتفا  یدربهار  زکرم  زا  زوجم  یاراد  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  ربتعم  زوجم  یاراد  دیاب  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم تخادرپو  هیوست  دنفسا 1401  نایاپ  ات  لاس 1401 و  تارابتعا  زا  یرادرهش  طسوت  یلخاد  عبانم  لحم  زا  هژورپرابتعا  نیمات 

4871616736 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  هاگتسیا  یور  هب  ور  قداص ، رفعج  ماما  نابایخ  زگ ،  ردنب  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34362140-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34362043-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 9797

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط مزاول   مزاول وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9898

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز هاگدورف  یارب  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003397000021 زاین :  هرامش 

ناجنز هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قبام  ناجنز  هاگدورف  قباطم  یارب  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
یتسویپ لیاف   1 دادعت : 

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

: دشاب یم  نیمات  تکرش  هدهع  هب  تدوع  ای  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  تفرگ و  دهاوخ  تروص  ناجنز  هاگدورف  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراهق 09133931407 سدنهم  یاقآ 

4538146311 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  هاگدورف  لیبدرا -  میدق  هداج  رتمولیک 15  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360304-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360303-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناجنز هاگدورف   هاگدورف یارب   یارب یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد لیوحت  ددرگ   ( هبساحم زین  بصن  ترجا و  هنیزه  یلصا ( لیرپ   ( نژیو سا  لدم ( ناتسرامیب  یارب  هتسب  رادم  نرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لحم

1101090426000083 زاین :  هرامش 
درجورب یدرجورب  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/04 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت برغ  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  طبترم  تازیهجت  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  یزاسون  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001106000132 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هبعش 102 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  طبترم  تازیهجت  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  یزاسون  ینابیتشپ و  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم لاسود  یارب  دادرارق  دوش ،  جرد  لوا  ) هام  12 لوا (  لاس  یارب  دادرارق  لک  تمیق  طقف  تلود  داتس  هناماسرد  افطل "

1341773111 یتسپ :  دک  نارهت ،  برغ  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  نامتخاس  نیعم -  داتسا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66003748-021  ، 66025151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66028425-021 :: 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

ردرد لیوحت   لیوحت ددرگ   ددرگ  ( ( هبساحم هبساحم زین   زین بصن   بصن وو   ترجا   ترجا هنیزه   هنیزه یلصا ( ( یلصا لیرپ   لیرپ  ( ( نژیو نژیو ساسا   لدم ( ( لدم ناتسرامیب   ناتسرامیب یارب   یارب هتسب   هتسب رادم   رادم نرود   نرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
لحم لحم

100100

روما روما هرادا   هرادا طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزاسون   یزاسون وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6069850FCV- تخوس لرتنک  تراک  هتسب -  رادم  نیبرود   MX-OPT-IO2 لدم یکینورتکلا  هحفص 26)درب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6069994 قاتا  یزاس  درادناتسا  هحفص 29)صوصخرد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یلم  کناب  یزکرم  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NVR هاگتسد یارب  لاتیجید  نرتسو  لانرتنیا  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001102000066 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  یزکرم  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هاگتسد  تیابارت 13  تیفرظ 8  هب  کی  ره  شفنب  لاتیجید  نرتسو  لانرتنیا  دراه  - 1 - 

هاگتسد تیابارت 30  تیفرظ 4  هب  کی  ره  شفنب  لاتیجید  نرتسو  لانرتنیا  دراه  - 2
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  43 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یلخاد 296 و 295  نفلت 02188840011  هرامش  اب  زاین  تروص  رد 

1573913313 یتسپ :  دک  نارهت ،  یزکرم  بعش  روما  هرادا  ریت  متفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88811545-021  ، 88840020-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88860028-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: 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

6068684NVR هاگتسد یارب  لاتیجید  نرتسو  لانرتنیا  هحفص 77)دراه  )  nvrnvr

NVRNVR هاگتسد   هاگتسد یارب   یارب لاتیجید   لاتیجید نرتسو   نرتسو لانرتنیا   لانرتنیا دراه   دراه ناونع : : ناونع 102102

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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شیپ6068576 ای  تمیق  داهنشیپ  هگرب  افطل  یتسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  قیرح  مالعا  تازیهجت 
دش دهاوخ  در  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  روتکاف 

هحفص 29) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اب6068715 قباطم  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  سیورس و  ریگدزد و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و 
تسویپ یتساوخرد  تاصخشم 

هحفص 29) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تفن تعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک یرتویپماک مالقا   مالقا متیآ   متیآ   1212 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرتویپماک مالقا  متیآ  دادعت 12  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094713000018 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   K 710 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

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

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   SITECOM یتراجت مان   CN-050 لدم تروپ   USB 4 باه الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   SITECOM یتراجت مان   CN-030 لدم تروپ   USB 4 باه الاک :  مان 

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

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WRT160N لدم سسکا  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   2555W-AG2 لدم تنیوپ  سسکا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

مرخ ناگرزاب  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   P5P41C لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  گنژاوآ  هدننک  هضرع  عجرم   GIGABYTE یتراجت مان   H61M-D2P لدم  Intel دربردام الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

ایسآربز  P110i لدم تراک  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSPEC هدنزاس عجرم   KINGSPEC یتراجت مان   PC3-12800 لدم  GB 4 تیفرظ  DDR3 هنایار مر  الاک :  مان 

رازفا نایوگ  یسدنهم 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
طابترا نیون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   NBLB2 لدم نادرگ  کسید  دراه و  مر و  هدنزادرپ و  نودب  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

ماس
هاگتسد 8 دادعت : 

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

هدهعرب لحمرد  الاک  لیوحت  لمح و  هنیزه  دشاب -  یتساوخرد  تسیل  قباطم  رظن  دروم  الاک  - دشاب یم  نادابا  ناتسرهش  هب  صتخم  مالعتسا  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یفسوی یریگیپ 9166304174  تهج  - دشاب یم  تسویپ  هب  یتساوخرد  مالقا  تسیل  - دشاب یم  هدنشورف 

6318714317 یتسپ :  دک  تفن ،  تعنص  هاگشناد  داتس  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53151015-061  ، 53151010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53151000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرتویپماک6069289 مالقا  متیآ  هحفص 78)دادعت 12  سسکا  ( سسکا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6069994 قاتا  یزاس  درادناتسا  هحفص 29)صوصخرد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیکراپ6068662 یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درگنسوس ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا.نامتخاس یشک  میسو  قرب  یاهولبات  یزاسهبو  قیرح  ءافطاو  نالعا  متسیس  یزادنا  هارو  بصنودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یمدوجوم  یتسویپرادمرددادرارقو 

1101091740000031 زاین :  هرامش 
درگنسوس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
ناگدازآ تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخن رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغرد.ددرگ  یراذگراب  هناماس  یتسویپ  کرادمرداددجم  تکرشرهم  هب  روهمم  تکرش  کرادمو  مالعتساودادرارقافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09169072490 .دامرف لصاح  سامت  هرامش  نیااب  رتشیب  عالطا  تهج.دش 

6155753657 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  بنج  داهج  راولب  ناگدازآ ،  تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36744156-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36744156-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسا.نامتخاس مالعتسا.نامتخاس یشک   یشک میسو   میسو قرب   قرب یاهولبات   یاهولبات یزاسهبو   یزاسهبو قیرح   قیرح ءافطاو   ءافطاو نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنودیرخ   بصنودیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمدوجوم   یمدوجوم یتسویپرادمرددادرارقو   یتسویپرادمرددادرارقو

104104

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

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

زا 121 ھحفص 80 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9b6blwuzewgq5?user=37505&ntc=6069146
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6069146?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یزاسرهش نکسم و  هار ، تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد مزاول  دادعت.تسویپ  لیاف  رد  هدش  تبث  دنرب  ینف و  تاصخشم  قباطم  قیرح  هلوس  یتاسیسات  تازیهجت  مزاول و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم دروم   204

1101003045000235 زاین :  هرامش 
یزاسرهش نکسم و  هار   تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 

مج جیناس  لیتسا  هلول  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  لوط   in 2 رطق  S 40 هدر نزن  گنز  یدالوف  هلول  الاک :  مان 
رتم 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  هیوست.ددرگ 15  تیاعر  هدش  هتساوخ  ینف  تاصخشم  اهدنرب و  یمامت.دوش  هجوت  تسویپ  لیاف  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1463917151 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  سدق و  کرهش  نیب   - یرون هلا  لضف  خیش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88255942-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88259971-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6068567 ءافطا  متسیس  تاعطق  هحفص 29)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

شیپ6068576 ای  تمیق  داهنشیپ  هگرب  افطل  یتسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  قیرح  مالعا  تازیهجت 
دش دهاوخ  در  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  روتکاف 

هحفص 29) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اب6068715 قباطم  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  سیورس و  ریگدزد و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و 
تسویپ یتساوخرد  تاصخشم 

هحفص 29) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یشک6069146 میسو  قرب  یاهولبات  یزاسهبو  قیرح  ءافطاو  نالعا  متسیس  یزادنا  هارو  بصنودیرخ 
.دشاب یمدوجوم  یتسویپرادمرددادرارقو  مالعتسا.نامتخاس 

هحفص 11) قیرح  ( قیرح

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

6069719in 2 رطق  S 40 هدر نزن  گنز  یدالوف  هحفص 11)هلول  قیرح  ( قیرح

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

ردنب6069876 تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ینمیا  تامدخ  هئارا  هحفص 11)ماجنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

inin   22 رطق   رطق   SS   4040 هدر   هدر نزن   نزن گنز   گنز یدالوف   یدالوف هلول   هلول ناونع : : ناونع 105105
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

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

رورس6069994 قاتا  یزاس  درادناتسا  هحفص 29)صوصخرد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6068713 لیاف  قباطم  چیوس  هحفص 29)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک ناتسا  زاگ  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 15 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وزیپ ریژآ  کیسالک و  ینزو  مشچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000321 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرفظم رفعز  هدننک  هضرع  عجرم   FIRE WALL یتراجت مان   HI-PO لدم  W 7 ناوت نکاما  ریگدزد  وزیپ  ریژآ  الاک :  مان 
هاگتسد 78 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: 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

وزیپ6068501 ریژآ  کیسالک و  ینزو  هحفص 82)مشچ  ریگدزد  ( ریگدزد

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

اب6068715 قباطم  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  سیورس و  ریگدزد و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و 
تسویپ یتساوخرد  تاصخشم 

هحفص 29) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

وزیپ وزیپ ریژآ   ریژآ وو   کیسالک   کیسالک ینزو   ینزو مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 106106

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

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

زا 121 ھحفص 82 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3yytrhg4wzyca?user=37505&ntc=6068501
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6068501?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  تنیالک  چیئوس و  نیبرود ، رورس ، بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001522000055 زاین :  هرامش 
ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   QNAP یتراجت مان   VS 2008 EU لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یمن  تساوخرد  عوضوم  هدش  دراو  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  یتساوخرد  مالقا  زا  عالطا  تهج 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک 
.دشاب یم  رودقم  ینف  دات  تامدخ و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ 

7431658111 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  هر ) ) یهللا تیآ  هللا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  ناتسرال ، ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268600-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم تنیالک   تنیالک وو   چیئوس   چیئوس نیبرود ، ، نیبرود رورس ، ، رورس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 107107

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هیاپ  هس  یلاد  لباترپ و  هیاپ  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000385 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تثعب یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   BESAT یتراجت مان   P-DOLLY لدم لباترپ  یلاد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

حرط ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زوریپ  یروآ  نف  یتعنص  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DA 100 لدم هیاپ  هس  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
نیبوژ

ددع 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

حرط ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زوریپ  یروآ  نف  یتعنص  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DV-6 لدم هیاپ  هس  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
نیبوژ

ددع 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ   / 22163922 ینفدحاو :  یراط 22166413  یلام :  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب  هدنشورف /  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تامدخ و  یتناراگ و 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6068221(. تسویپ تاصخشم  قبط   ) سنارفنک نلاس  ریوصت  توص و  هحفص 67)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6068241 - دنس میظنت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  هباشم -  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط  نیبرود  هیهت 
.ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  هدنشورف -  هدهع  هب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه 

هحفص 67) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسیل6068261 قبط  ) یسوموباو سابعردنب  یاههاگدورف  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  دادرارق 
( تسویپ طیارشو 

هحفص 67) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگتسد6068578 دادعت 5  هب   KDT KI-B75XL 80A 8MPWDR هحفص 67)نیبرود هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هیاپ هیاپ هسهس   یلاد   یلاد وو   لباترپ   لباترپ هیاپ   هیاپ هسهس   ناونع : : ناونع 108108

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

تسویپ6068579 تاصخشم  قباطم  تنیالک  چیئوس و  نیبرود ، رورس ، بصن  هحفص 17)هیهت و  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6068641 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 17)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دروم6068736 EIPC-B335 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرودو  هباشم  یمالعادک 
دشاب یم  تساوخرد 

هحفص 67) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتارباخم6068855 چیئوس  تازیهجت -  هحفص 67)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتسدپ6069067 گنیروا  یلخاد و  هحفص 35)ردنلیس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هیاپ6069094 هس  یلاد  لباترپ و  هیاپ  هحفص 17)هس  نیبرود  ( نیبرود

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

تسیل6069179 قبط  هحفص 67)چوس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.تسویپ6069217 تاصخشم  قبط  هکبش  تازیهجت  نیبرود و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 67)هنیزه  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6069402 تسیل  قبط  مزاول  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ  هژورپ  هحفص 67)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ترجا و6069648 هنیزه  یلصا ( لیرپ   ( نژیو سا  لدم ( ناتسرامیب  یارب  هتسب  رادم  نرود  دیرخ 
لحم رد  لیوحت  ددرگ   ( هبساحم زین  بصن 

هحفص 67) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روما6069698 هرادا  طبترم  تازیهجت  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  یزاسون  ینابیتشپ و  هحفص 67)تامدخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6069850FCV- تخوس لرتنک  تراک  هتسب -  رادم  نیبرود   MX-OPT-IO2 لدم یکینورتکلا  هحفص 26)درب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6069994 قاتا  یزاس  درادناتسا  هحفص 29)صوصخرد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   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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هقطنم 5 نارهت  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   NAS زاس هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093356000071 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 بالضاف  بآ و   : ّ هدننک رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   NS4600EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   smartstor NAS 4TB زاس هریخذ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیترت مهبم  طورشم و  ، شودخم تاداهنشیپ  هب  - ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  دانسا  ءاهب و  مالعتسا  هگرب  هناماس ، رد  تمیق  نالعا  ماگنه  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  دودرم  مالعتسا  هگرب  هناماس و  یداهنشیپ  تمیق  رد  تریاغم  .دش  دهاوخن  هداد  رثا 

1319994111 یتسپ :  دک  یقرش ،  بونج  علض  ینیمخ  ماما  نابایخ  عطاقت  باون  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66385127-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66385121-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تالف یژرنا  تسدارف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NGL3200 هژورپ هب  طوبرم  زاین  دروم   EMC STORAGE یزاس هریخذ  هاگتسد  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   4/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 1 دیحوت  نامتخاس  کالپ ،  باتفآ  هچوک  قفش  نابایخ  نامداد  راولب  داژن  کاپ  راولب  تعنص   ، نادیم نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: Tenderaffairs @fefalat.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   NASNAS زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 109109

EMC STORAGEEMC STORAGE  یزاس یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تبث  هباشم  دک  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  لور  دادعت 100  رادلیوف  ناجیلد   1x10 m زیاس هیال  ود  ماگوزیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101091319000137 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یهوکداوس ییاضر  زیورپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناجیلد  یتراجت  مان   m 10 یلور هتسب   1x10 m زیاس هیال  ود  ماگوزیا  قیاع  الاک :  مان 
لور 100 دادعت : 

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

دیهش هناخدرس  رابنا و  کراصح  کرهش  یوربور  مئاق  نادیم  رهشمالسا  زا  دعب  سردآ  یلا 16 ) تعاس 8   ) یزابهش سامت 09356522109  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز نیما 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56679050-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش تبث   تبث هباشم   هباشم دکدک   دشاب   دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح لور   لور   100100 دادعت   دادعت رادلیوف   رادلیوف ناجیلد   ناجیلد   11 x10  mx10  m  زیاس زیاس هیال   هیال ودود   ماگوزیا   ماگوزیا ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، یقرش

ناتسا  ، رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، ناجنز

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   ، ناتسچولب و 

لیبدرا ناتسا   ، نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا  ،
ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا  ،

یبایزرا اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف  لوا   :: مالعا مالعا تبون   تبون
هدرشف یفیک 

1401/09/30 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زور  تدم 7  هب  یهگا  رشن  زا   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069323 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک رسارس  رد  یتلود  ریغ  شخب  هب  یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

همان تنامض  ای  دانسا  رد  جردنم  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  تروصب  نیمضت  دانسا -  رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  لایر  دانسا 500.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  ورین  ای  تعنص  ای  تازیهجت  تاسیسأت و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  یقوقح  صاخشا  یکناب - 

هرامش 12 داهج  نادیم  نارهت  یناشن  هب  ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: سردآ سردآ

85193768  - 88969737  - 02141934 :: نفلت :: SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کباب رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت -  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

78 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 12   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یموب داصتقا   :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 12   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069480 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 12   - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر هیلوا 25,000,000,000  دروآرب  اب  ار  دوخ  تسویپ  تاصخشم  اب  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/300/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کبابرهش  یرادرهش  نامتخاس  ریت  متفه  یادهش  راولب  کبابرهش -  نامرک   :: سردآ سردآ
7751811177 یتسپدک : 

مان 85193768 تبث  رتفد  :: 03434122006 و 0214934 و  نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یربهار   یربهار یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1121 12

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قباطم   EMC SAN Switch یزادنا هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003147000091 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ول امسط  یدریو  هلا  دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   DATA STORAGE SYSTEM یتراجت مان   EMC CLARIION AX4-5F لدم لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

داژن
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  یتسویپ  لیاف  رد  روکذم  طیارش  تاحیضوت و  قباطم  تساوخرد  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دنهاوخ  هداد  لیوحت  یزادنا و  هار  بصن و  لک  هرادا  لحم  رد  ددرگ  ظاحل  تمیق  رد  هدوب  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هریغ  لمح و  هیارک  هلمج 

5134913111 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یتایلامروما  لک  هرادا  ءادهش -  نادیم  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35294291-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35239027-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کباب رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت -  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

78 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 12   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یموب داصتقا   :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 12   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069601 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 12   - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر هیلوا 25,000,000,000  دروآرب  اب  ار  دوخ  تسویپ  تاصخشم  اب  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/300/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کبابرهش  یرادرهش  نامتخاس  ریت  متفه  یادهش  راولب  کبابرهش -  نامرک   :: سردآ سردآ
7751811177 یتسپدک : 

مان 85193768 تبث  رتفد  :: 03434122006 و 0214934 و  نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EMC SAN SwitchEMC SAN Switch یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115
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یبوخ هللا  تیآ  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   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد تاصخشم  قبط   NAS STORAGE یزاس هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094987000070 زاین :  هرامش 

ییوخ هللا  تیآ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
PROMISE یتراجت مان  هراگن  تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   Vess A7600 لدم هنایار  زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   Nas Storage زاس هریخذ  الاک :  مان 

PROMISE TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   w 1100 ناوت  V 220 ژاتلو  A 8 نایرج تدش 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد  تاصخشم  قبط   NAS STORAGE یزاس هریخذ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
QNAP TS-H 1283XU-RP-E2136-32G

QNAP RAIL B02
10X WESTERN DIGITALHHD 14TB ULTRASTAR

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

5819637559 یتسپ :  دک  دازآ ،  هاگشناد  بنج  هیقف  تیالو  راولب  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36437724-044  ، 36437704-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36437704-044 :: 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

.تسویپ6068211 ینف  تاصخشم  قبط   NAS زاس هریخذ  هحفص 85)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6068515EMC STORAGE یزاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 85)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هدننک6068745 نیمات  هدهع  هب  لمح  لور  دادعت 100  رادلیوف  ناجیلد   1x10 m زیاس هیال  ود  ماگوزیا 
تسا هدش  تبث  هباشم  دک  دشاب  یم 

هحفص 85) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس6069323 هریخذ  زکارم  یربهار  هحفص 85)یراذگاو  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزادنا6069480 هار  بصن و  هارمه  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 85)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6069533EMC SAN Switch یزادنا هار  بصن و  هحفص 85)دیرخ ، زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

NAS STORAGENAS STORAGE  یزاس یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1161 16

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا6069601 هار  بصن و  هارمه  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 85)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6069999NAS STORAGE یزاس هریخذ  هحفص 85)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

گنیکراپ6068662 یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هحفص  2  ) تسویپ لیاف  قباطم  تاقلعتم  رورس و   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  -

1101092052000304 زاین :  هرامش 
ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیون رتسگ  ینام  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   DL380-G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.ددرگ هجوت  تسویپ  لیاف  رد  روکذم  تاکن  هیلک  هب   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
باختنا تیولوا  رد  یموب  ناگدننک  نیمأت  -

.ددرگ همیمض  یسررب  تهج  تایئزج  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  -
یروف لیوحت  -

دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  -
الاک دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 20  -

1993843557 یتسپ :  دک  یمیشورتپ ،  عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  کالپ 144  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84993349-021  ، 8601239-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88059702-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ( - ( - هحفص هحفص   22  ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم تاقلعتم   تاقلعتم وو   رورس   رورس -- ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

زا 121 ھحفص 91 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wahnmn9zk6b3s?user=37505&ntc=6068226
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6068226?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرشلامش تفن  رابنا  رد  رورس  قاتا  زیهجت  یزاس و  رادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092160000389 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

قرشلامش تفن  رابنا  رد  رورس  قاتا  زیهجت  یزاس و  رادناتسا  1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1561733344 یتسپ :  دک  کالپ 48 ،  یبونج - راهب  نابایخ  هب  هدیسرن  هیمس -  نابایخ  یتعیرش - نابایخ  یادتبا  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55901075-021  ، 77500263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77506081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رابنا رابنا ردرد   رورس   رورس قاتا   قاتا زیهجت   زیهجت وو   یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ریمعت   ریمعت هناورپ   هناورپ ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  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   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ دشابیم .  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  تسویپ -  تسیل  تاصخشم  اب   _ HPE DL380G9 رورس هاتسد  دادعت 14  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - دشابیم یمازلا  ربتعم 

1101004961000061 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سراپ اه  هداد  یزاوم  شزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HP-DL380 G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

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

هرامش 88381755 اب  ماهبا  هنوگره  تروص  رد  ددرگ -  دیق  زین  روتکاف  رد  ددرگ و  لیمکت  یتناراگ  تسویپ  گرب  دشابیم و  یمازلا  ربتعم  یتناراگ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تسویپ  قبط  روتکافشیپ  دامرف .  لصاح  سامت  یلخاد 194 

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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ دشابیم .  .  دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   الاک   الاک لاسرا   لاسرا تسویپ -  -  تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم اباب    _  _ HPE DL380G9HPE DL380G9  رورس رورس هاتسد   هاتسد   1414 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
 - - دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا

1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا 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 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HPE Proliant DL380 GEN10 16SFF

1101003577000024 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.دشاب  یم  تسویپ  هب  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یرازگراب  ( ...واتفا ) مزال یاهزوجم 

یروهظ سدنهم   076-31171283 یگنهامه :

 : یتسپ دک  ناگزمره ،  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  ناگدازآ -  هار  هس  زا  دعب  نیسح -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7919716839

33345090-076  ، 31170000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333712-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPE Proliant DL380 GEN10  16SFFHPE Proliant DL380 GEN10  16SFF  رورس رورس ناونع : : ناونع 120120
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP-8TB SAS 12G 3.5 دراه ددع  دیرخ 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دکناریا 

1101001022002049 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

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

دشاب لصاو  دات  دروم  دیاب  سانجا  یمامت  ** تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** یتسویپ کرادم  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لمح و  هنیزه  یمامت  ** تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم 

دیریگب سامت  این  نیگرگ  سدنهم  اب 88115345  تاعالطا  هنوگ  ره 

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

88114247-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا   HP-8TB SAS 12G 3.5HP-8TB SAS 12G 3.5 دراه   دراه ددع   ددع   99 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1
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مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض امتح  تسارح  هیدیئات  روتکاف و  شیپ  تسویپ  مرف  طیارش  حرش و  قبط  الاک  ملق  دادعت 17   - تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ خرن  مالعا 

1101091971000067 زاین :  هرامش 
مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نازادرپ شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC لدم  GB 600 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
اسرب

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ خرن  مالعا  همیمض  امتح  تسارح  هیدیئات  روتکاف و  شیپ  تسویپ  مرف  طیارش  حرش و  قبط  الاک  ملق  دادعت 17   - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719696114 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق - مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36619970-025  ، 36614020-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36619968-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

isoluter تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094209000255 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تراجت ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PHARMAGONA یتراجت مان   g 500 یطوق یدنب  هتسب  عون   SPE column chromabons تشک طیحم  الاک :  مان 

شیدنا رورس 
یطوق 1 دادعت : 

1401/10/06 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

51215105-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GBGB  600600 تیفرظ   تیفرظ رورس   رورس کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 122122

SPE column chromabonsSPE column chromabons تشک   تشک طیحم   طیحم ناونع : : ناونع 123123
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هباشم6068226 دک  ناریا  ( - هحفص  2  ) تسویپ لیاف  قباطم  تاقلعتم  رورس و  هحفص 91)- رورس  ( رورس

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

هکبش6068356 تازیهجت  رورس و  هحفص 11)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رابنا6068374 رد  رورس  قاتا  زیهجت  یزاس و  درادناتسا  ریمعت  هحفص 91)هناورپ  رورس  ( رورس

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

تسویپ6068579 تاصخشم  قباطم  تنیالک  چیئوس و  نیبرود ، رورس ، بصن  هحفص 17)هیهت و  نیبرود  ( نیبرود

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

هب6068602 الاک  لاسرا  تسویپ -  تسیل  تاصخشم  اب   _ HPE DL380G9 رورس هاتسد  دادعت 14 
 - دشابیم یمازلا  ربتعم  یتناراگ  دشابیم .  هدنشورف  هدهع 

هحفص 91) رورس  ( رورس

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

.تسیمازلا6068670 تسویپ  تسیل  هب  هعجارم  .دشاب  یم  هباشم  دکناریا  .رورس  قاتا  هحفص 35)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6068733 لیاف  قبط  زاین  حرش  هحفص 17)رورس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6069037HPE Proliant DL380 GEN10 16SFF هحفص 91)رورس رورس  ( رورس

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

تسا6069164 هباشم  دکناریا   HP-8TB SAS 12G 3.5 دراه ددع  هحفص 91)دیرخ 9  رورس  ( رورس

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

تسیل6069179 قبط  هحفص 67)چوس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6069245GB 600 تیفرظ رورس  کسید  هحفص 91)دراه  رورس  ( رورس

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

6069526SPE column chromabons تشک هحفص 91)طیحم  رورس  ( رورس

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

رورس6069994 قاتا  یزاس  درادناتسا  هحفص 29)صوصخرد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6070036 قاتا  هکبش  تخاس  ریز  تازیهجت  هحفص 11)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 121 ھحفص 97 

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


یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6068557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنیس - لاچخی - زاگ قاجا  - دوه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000700 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناسرما عیانص  هدنزاس  عجرم   RH15D350/EL لدم تناگلا   C چات دلگ   ft 15 لاچخی الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

زربلا لیتسا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  لیتسا  یتراجت  مان   SA-461 لدم  cm 90 زیاس یا  هشیش  یکشم  مامت  رادروسنس  یسمل  یا  هنیموش  دوه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
48x78 cm داعبا مج  ناوخا  یناگرزاب  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناوخا  یتراجت  مان   G95-HE لدم هلعش  یا 3  هشیش  یا  هحفص  زاگ  قاجا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

تراجت نموه  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   APEX یتراجت مان   APX1043 لدم  180x490x490 mm زیاس لیتسا  راکوت  نگل  کت  کنیس  ییوشفرظ  الاک :  مان 
سودرف

ددع 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یتساوخرد  دنرب  هباشم  طورشم و  صقان و  تاداهنشیپ  هب 

.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  هناماس  رد  شورف  روتکاف  شیپ  قاصلا 

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

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

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنیس کنیس -- لاچخی لاچخی -- زاگ زاگ قاجا   قاجا -- دوه دوه ناونع : : ناونع 124124

وولو وولو یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 125125
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

وولو یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004770 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وردوخ ای  لیبوموتا  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

راشف روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
وردوخ ای  لیبوموتا  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 
کیتسال داب  جنسراشف  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

روتوم پاپوس  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
روتوم پاپوس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

رنف کمک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
روتوم هتسد  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/30 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

25132-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کنیس6068557 - لاچخی - زاگ قاجا  - هحفص 97)دوه روسنس  ( روسنس

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

وولو6069530 یکدی  هحفص 97)تاعطق  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6068230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  هکبش  لباک  یتارباخم و  چئیوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

.دامن هئارا  لخاد  تخاس  یالاک  ندوب  دوجوم  تروص  رد  افطل 
1101093228002067 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.607 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

نتراک 610 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نایناریا نودیلک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C2960CX-8TC-L لدم یتارباخم  متسیس  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن تکرش  رابنا  برد  لیوحت 

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

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

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یالاک یالاک ندوب   ندوب دوجوم   دوجوم تروص   تروص ردرد   افطل   افطل دنشابیم   دنشابیم هباشم   هباشم اهدکناریا   اهدکناریا یتسویپ   یتسویپ یاهلیاف   یاهلیاف قبط   قبط هکبش   هکبش لباک   لباک وو   یتارباخم   یتارباخم چئیوس   چئیوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دامن .دامن هئارا   هئارا لخاد   لخاد تخاس   تخاس

126126
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یزاس یصوصخ  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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FULL HD 4K ریواصت هدنهد  لاقتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001019000087 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) یزاس یصوصخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   VS-0116 لدم تروپ  هدزناش  رتیلپسا  وئدیو  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  رظن و  دروم  تادنتسم  یراذگراب  دشاب * یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1465831135 یتسپ :  دک  رصن ،  نامتخاس  ناتسهم - خ  نیمز - ناریا  خ   - برغ کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88089901-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88089901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6069286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  ًاقیقد   HUAWEI SS720-28X-LI-24S-DC چیئوس ددع   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002803 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1402/01/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  داهنشیپ  هئارا  هب  زاجم  تفن   AVL رد جردنم  هدننک  نیمات  یاه  تکرش  ًافرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هدنهد  داهنشیپ  تکرش  گربرس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

02161630368 سامت : هرامش 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

30368-616  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FULL HD 4KFULL HD 4K ریواصت   ریواصت هدنهد   هدنهد لاقتنا   لاقتنا ناونع : : ناونع 127127

HUAWEI  SS720-28X-LI -24S-DCHUAWEI  SS720-28X-LI -24S-DC  چیئوس چیئوس ددع   ددع   55 ناونع : : ناونع 128128
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رهشهامردنب 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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED - SMD . 150 W ینابایخ روتکژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوصحم یتناراگ  لاس  یاراد 5  گنیچیئوس  رواپ  اب 

1101005682000094 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رهشهامردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  نایناریا  فیطرذآ  ییانشور  عیانص  هدنزاس  عجرم   SS150W لدم  V 220 ژاتلو  W 150 ناوت یباتهم  گنر   SMD ینابایخ غارچ  الاک :  مان 
نایناریا فیطرذآ  ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 225 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامن جرد  تاحیضوت  تمسق  رد  ار  دوخ  سامت  هرامش  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6351847613 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  یرادرهش  نابایخ  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52339114-061  ، 52339117-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52350023-061 :: 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

افطل6068230 دنشابیم  هباشم  اهدکناریا  یتسویپ  یاهلیاف  قبط  هکبش  لباک  یتارباخم و  چئیوس  دیرخ 
.دامن هئارا  لخاد  تخاس  یالاک  ندوب  دوجوم  تروص  رد 

هحفص 99) چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ6068579 تاصخشم  قباطم  تنیالک  چیئوس و  نیبرود ، رورس ، بصن  هحفص 17)هیهت و  نیبرود  ( نیبرود

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

دیاب6068591 لوژام  چیئوس و  تسویپ و  تاصخشم  قبط  لوژام  تروپ Cisico و  چیئوس 24 
.دنشاب  IEEE 502 درادناتسا ساسارب 

هحفص 35) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.تسیمازلا6068670 تسویپ  تسیل  هب  هعجارم  .دشاب  یم  هباشم  دکناریا  .رورس  قاتا  هحفص 35)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتارباخم6068855 چیئوس  تازیهجت -  هحفص 67)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6068983FULL HD 4K ریواصت هدنهد  هحفص 99)لاقتنا  چیئوس  ( چیئوس

لوصحم لوصحم یتناراگ   یتناراگ لاس   لاس   55 یاراد   یاراد گنیچیئوس   گنیچیئوس رواپ   رواپ اباب     LED -  SMD LED -  SMD . 150  W. 150  W  ینابایخ ینابایخ روتکژورپ   روتکژورپ ناونع : : ناونع 129129

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

6069286HUAWEI SS720-28X-LI-24S-DC چیئوس ددع  هحفص 99)5  چیئوس  ( چیئوس

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

یرتویپماک6069289 مالقا  متیآ  هحفص 78)دادعت 12  سسکا  ( سسکا

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

لوصحم6069685 یتناراگ  لاس  یاراد 5  گنیچیئوس  رواپ  اب   LED - SMD . 150 W ینابایخ هحفص 99)روتکژورپ  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LVL200S حطس چوس  لول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000395 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ورین ارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS AG هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   SITRANS لدم لاتیجید  جنس  حطس  الاک :  مان 

اتکی تعنص 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرباص 09172226437 ماهبا :  عفر  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف  تاصخشم  نیمه  اب  هباشم  دنرب  ای  سنمیز 

(LVL200S-7ML5746-2DA00-1AA0  .) دیشاب هتشاد  یدوجوم  افطل 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319558-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LVL200SLVL200S حطس   حطس چوس   چوس لول   لول ناونع : : ناونع 130130

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   ) 2000W لدم نورتیجید  ( PSC3(MCU رژراش رلرتنک  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002051 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا نکسا  وکیتیس  هدننک  هضرع  عجرم   DORNIER هدنزاس عجرم  نکش  گنس  هاگتسد   K1012324 دک نزاخ  چوس  رژراش و  رلرتنک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسا ) هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   ) 2000W لدم نورتیجید  ( PSC3(MCU رژراش رلرتنک  هاگتسد  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یندمت 09146340080 یاقآ  زاین  تروص  رد  سامت  دشاب  یم  هیمورا  رهش  لیوحت  لحم  هدوب و 

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

33485120-044  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6068430LVL200S حطس چوس  هحفص 103)لول  چوس  ( چوس

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

تروپ و6069121 چوس 16   kvm هارمه هب  متسیس  ایاپ  چنیا   19 روارد لوسنک  هاگتسد  کی  دیرخ 
5U تنومکر هنایار  سیک   - ip لوژام

هحفص 35) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسیل6069179 قبط  هحفص 67)چوس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6069286HUAWEI SS720-28X-LI-24S-DC چیئوس ددع  هحفص 99)5  چیئوس  ( چیئوس

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

هباشم6069632 دک  ناریا  زا   ) 2000W لدم نورتیجید  ( PSC3(MCU رژراش رلرتنک  هاگتسد  دیرخ 
( تسا هدش  هدافتسا 

هحفص 103) چوس  ( چوس

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

کیلوردیه6069757 چالک  - یکیتسالپ همست  رتم - یرلاک  ای  جنس  ترارح  رتم - تاو  عطق - دیلک )  ) هحفص 35)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    ) ) 20002000 WW  لدم لدم نورتیجید   نورتیجید ( ( PSC3(MCUPSC3(MCU  رژراش رژراش رلرتنک   رلرتنک هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رذب لاهن و  هیهت  حالصا و  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091000000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 14   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068380 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 10  - 1401/10/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هرفن سنارفنک 50  نلاس  نویساروکد  ریوصت و  توص و  متسیس  زیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رذب لاهن و  هیهت  حالصا و  تاقیقحت  هسسوم  هدیمهف  دیهش  راولب  جرک -   :: سردآ سردآ

32716921-026 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رذب لاهن و  هیهت  حالصا و  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091000000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068426 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش ) دیدجت  هرفن (  سنارفنک 50  نلاس  نویساروکد  ریوصت و  توص و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  زیهجت و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رذب  لاهن و  هیهت  حالصا و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

هیهت حالصا و  تاقیقحت  هسسوم  هرفن  سنارفنک 50  نلاس  نویساروکد  ریوصت و  توص و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  زیهجت و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
رذب  لاهن و 

12,000,000,000 یلام :  دروآرب 

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

رذب لاهن و  هیهت  حالصا و  تاقیقحت  هسسوم  هدیمهف  دیهش  راولب  جرک   ، 3135933151 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6068221(. تسویپ تاصخشم  قبط   ) سنارفنک نلاس  ریوصت  توص و  هحفص 67)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هرفن6068380 سنارفنک 50  نلاس  نویساروکد  ریوصت و  توص و  متسیس  هحفص 104)زیهجت  توص  ( توص

هرفن هرفن   5050 سنارفنک   سنارفنک نلاس   نلاس نویساروکد   نویساروکد وو   ریوصت   ریوصت وو   توص   توص متسیس   متسیس زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 132132

هرفن هرفن   5050 سنارفنک   سنارفنک نلاس   نلاس نویساروکد   نویساروکد وو   ریوصت   ریوصت وو   توص   توص متسیس   متسیس زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 133133

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

هرفن6068426 سنارفنک 50  نلاس  نویساروکد  ریوصت و  توص و  متسیس  هحفص 104)زیهجت  توص  ( توص

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

یتسویپ6069402 تسیل  قبط  مزاول  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ  هژورپ  هحفص 67)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

( 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 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم   HVAC هیوهت زاساوه  روسرپمک  کوب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001127 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   1600x2100x600 mm زیاس  V 230 ژاتلو عوبطم  هیوهت  یاه  متسیس  گنیروتینام  لرتنک و  دربراک   M-HCP01 لدم  HVAC لرتنک ولبات  الاک :  مان 

ایسآ کینورتکلا  نالیم  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  کینورتکلا  نالیم 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/20 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
.دشاب یم  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

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HVACHVAC  لرتنک لرتنک ولبات   ولبات  -  - HVACHVAC  هیوهت هیوهت زاساوه   زاساوه روسرپمک   روسرپمک کوب   کوب ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایح مئالع  گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000267 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41077  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ  گنر  کت  گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

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

نیمات هدهع  هب  یربراب  هنیزه  تسیمازلا .  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دوش .  هجوت  تسویپ  کرادم  هب  امتح  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ تازیهجت  سانشراک  داژن 09171417068  یمیرک  سدنهم  اب  یگنهامه  .ههام  تخادرپ 3  دشابیم .  هدننک 

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

33338451-074  ، 33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 135135
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راوزبس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6068669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب تسویپ  حرش  قباطم  دیاب  هدش  هئارا  یالاک  تاصخشم  دشابیم  رکذ  هب  مزال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093676000025 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  راوزبس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   Nvidia هدنزاس عجرم   Nvidia یتراجت مان  رتویپماک   Nvidia p1000 لدم کیفارگ  تراک  الاک :  مان 

کاوژپ رتسگ  نیبارف  یسدنهم 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
راهباچ دازآ  هقطنم  شزادرپ  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI هدنزاس عجرم   HUAWEI یتراجت مان  ( AD80HW  ) لدم  in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  اب  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  هیلک  - 2

تسا  راتخم  داهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  امرفراک  - 3
دشاب ربتعم  یتناراگ  تراک  یاراد  - 4

9613873114 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   – یلامش رارسا  نابایخ   – راوزبس راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222222-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44238110-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LCDLCD  روتینام روتینام کیفارگ -  -  کیفارگ تراک   تراک ناونع : : ناونع 136136
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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 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  رامیب  یرتماراپ  هس  روتیتام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تیفیکاب  / یلخاد دیلوت  یالاکاب  تیولوا  / هباشمدک / هعلاطمافطل تاحیضوت 

.ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد 
1101050259001160 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   NOVIN S630 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست ،IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوبو  یگدنیامن  همان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   تیفیکاب   تیفیکاب // یلخاد یلخاد دیلوت   دیلوت یالاکاب   یالاکاب تیولوا   تیولوا // هباشمدک هباشمدک // هعلاطمافطل هعلاطمافطل تاحیضوت   تاحیضوت تسویپ   تسویپ قبط   قبط رامیب   رامیب یرتماراپ   یرتماراپ هسهس   روتیتام   روتیتام ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یمیم   عوجرم   عوجرم تیفیک   تیفیک مدع   مدع تروصرد   تروصرد

137137
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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   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  چنیا  زیاس 19  طقف  طقف و  یناریا -  دنرب  ره  ای   NIACO دنرب -  HDMI تروپ اب   LED چنیا روتینام 19  هاگتسد   40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک  ناریا   - دشابیم

1101004961000062 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW1900 لدم  in 19 هنایار روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب الاک  لاسرا  دامرف - .  یراددوخ  روتینام  رتالاب  یاهزیاس  نداد  تمیق  زا  تسا  - یمازلا  ربتعم  یتناراگ  هئارا  دوش -  لیمکت  تسویپ  یاهلیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگیمن یرادیرخ  یجراخ  یاهدنرب  دشابیم و  رظندروم  یناریا  دنرب  طقف  طقف و  دشابیم .  هدنشورف  هدهع 

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 138138
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دزی یقودص  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل امتح  - دشابیم هگرب )  2) تسویپ تسیل  یاراد  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - تاقلعتم هیقب  روتینام و  سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ لیمکت  لماک  تروصب  هعلاطم و  تسویپ 

1101090217000313 زاین :  هرامش 
دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  T220P لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هعلاطم و تسویپ  تسیل  امتح  - دشابیم هگرب )  2) تسویپ تسیل  یاراد  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - تاقلعتم هیقب  روتینام و  سیک و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ لیمکت  لماک  تروصب 

8915887857 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ناتسرامیب  انیس ،  نبا  راولب  یدنق ،  دیهش  راولب  هیئافص ،  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8224000-035  ، 38224000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38224100-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم هیقب   هیقب وو   روتینام   روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 139139
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک غلبم  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  بلق - راون  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون 

1101092113000739 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Check Me Lite یکشزپ بلق  راون  نوخ و  نژیسکا  نوخ و  راشف  یریگ  هزادنا  یتایح  مئالع  یندیشوپ  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  ایدم  نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لکلک غلبم   غلبم -- ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- یناتسا یناتسا تیولوا   تیولوا -- دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا بلق - - بلق راون   راون هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هتشون   هتشون

140140
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یزاسرهش هار و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6069026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش یراذگ  تمیق  یتساوخ  رد  نرب  طقف  افطل  ناریدلگ  یتناراگ  یاراد   GDM -245 LN لدم سالپ  یج  روتینام  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000004000164 زاین :  هرامش 

یزاسرهش هار و  ترازو  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 2 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا شزرا  رب  تایلام  ههانیهاوگ  یاراد  هدننک  نیمات  یمسر و  روتکاف  ههام *  ود  ًادودح  تخادرپ   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519713111 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  دابا  سابع  یضارا  اقیرفا  -خ- نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88878052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88878051-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوش .دوش یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق یتساوخ   یتساوخ ردرد   نرب   نرب طقف   طقف افطل   افطل ناریدلگ   ناریدلگ یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد   GDM -245 LNGDM -245 LN  لدم لدم سالپ   سالپ یجیج   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 141141
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ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : تسویپ حرش  اب  قباطم  تاقلعتم  هارمهب  تلبت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092036000090 زاین :  هرامش 
ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدمحا دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   LOH SAEID یتراجت مان   E701A لدم  in 7 زیاس  LCD شیامن هحفص  اب  یکینورتکلا  ناوخباتک  تلبت  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2312FC لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  تس  الاک :  مان 

تس 8 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هنایار ماقرا  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   STAR READER PEN یتراجت مان   GB 2 هظفاح تیفرظ   S2 لدم یلاتیجید  دنمشوه  ملق  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   EZ1016DT لدم تروپ  باه 16  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هئارا   . دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  حرش  اب  تاداهنشیپ  قباطت  ینف  دیئات  رایعم  دشاب .  یم  تسویپب  اضاقت  حرش  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یتناراگ  لاسکی  یاراد  تسیاب  یم  لیوحت  نامز  زا  تازیهجت  هیلک  .تسا  زاگ  لاقتنا  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  لحم  .تسا  یمازلا  روتکاف 

1967917661 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  رایدنفسا  نابایخ  ندرج )  الدنام (  نوسلن  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81314231-021  ، 81314023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81314128-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم هارمهب   هارمهب تلبت   تلبت ناونع : : ناونع 142142
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ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا زیاس 22   22MK430H-B لدم یج  لا  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000134 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایوپ رادم  شورهب  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 22 زیاس  LM220W لدم  LCD رگشیامن الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

چنیا زیاس 22   22MK430H-B لدم یج  لا  روتینام  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

ناهفصا هاگدورف  رد  ناگیار  لیوحت 
هزور هیوست 20 

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

35275050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35275062-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   2222 زیاس   زیاس   2222 MK430H-BMK430H-B لدم   لدم یجیج   لالا   روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 143143

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت یمالسا  رنه  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 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا سالپ 24  یج  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060003000178 زاین :  هرامش 

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
چنیا سالپ 24  یج  روتینام  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09144176548  هب  یمتاح  یاقآ  اب  زاین  تروص  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  ریاس  هارمه  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5164736931 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هارراهچ  هارراهچو  یماظن  میکح  نیبام   - یدازآ نابایخ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35419706-041  ، 35418132-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35418132-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6069922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ یتسویپ  کرادم  لیاف  رد  جردنم  یرازفا  تخس  تاصخشم  قبط  لماک  هنایار  هاگتسد   6 دشاب .  یم  زاین  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000401 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP01C لدم یزیمور  روتینام  اب  یصخش  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ.تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ.زاریش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تسارح  تیریدم  تیریدم IT و  دات  دروم  زاریش و  یموب  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا و 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122712-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا سالپ  2424   سالپ یجیج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 144144

لیذ لیذ یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم یرازفا   یرازفا تخس   تخس تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لماک   لماک هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد   66 دشاب .  .  دشاب یمیم   زاین   زاین هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع 145145

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

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

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

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

6069972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد تسیل  قبط  رتویپماک  تاعطق  روتینام و  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091356000061 زاین :  هرامش 

لیبدرا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات هدهع  رب  تدوع  هیارک  هعطق  یبارخ  تروص  رد  .دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه.دوش  هئارا  تساوخرد  تسیل  قبط  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش لصاح  سامت  شخبحور  یاقآ   09149514652 هرامش اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد.دشابیم  هدننک 

5613765441 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرشداهج  نادیم  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331551-045  ، 3331551-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356827-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6068304HVAC لرتنک ولبات   - HVAC هیوهت زاساوه  روسرپمک  هحفص 106)کوب  روتینام  ( روتینام

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

یتایح6068604 مئالع  هحفص 106)گنیروتینام  روتینام  ( روتینام

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

6068669LCD روتینام کیفارگ -  هحفص 106)تراک  روتینام  ( روتینام

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

یالاکاب6068719 تیولوا  / هباشمدک / هعلاطمافطل تاحیضوت  تسویپ  قبط  رامیب  یرتماراپ  هس  روتیتام 
.ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروصرد  .دشاب  یم  تیفیکاب  / یلخاد دیلوت 

هحفص 106) روتینام  ( روتینام

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

هنایار6068847 هحفص 106)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

تاقلعتم6068877 هیقب  روتینام و  هحفص 106)سیک و  روتینام  ( روتینام

یتساوخرد یتساوخرد تسیل   تسیل قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک تاعطق   تاعطق وو   روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 146146

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6069008- یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  بلق - راون  هاگتسد 
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ 

هحفص 106) روتینام  ( روتینام

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

نرب6069026 طقف  افطل  ناریدلگ  یتناراگ  یاراد   GDM -245 LN لدم سالپ  یج  روتینام  هاگتسد  ود 
.دوش یراذگ  تمیق  یتساوخ  رد 

هحفص 106) روتینام  ( روتینام

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

تاقلعتم6069279 هارمهب  هحفص 106)تلبت  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6069409 زیاس 22   22MK430H-B لدم یج  لا  روتینام  هحفص 106)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6069744 سالپ 24  یج  هحفص 106)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

جردنم6069922 یرازفا  تخس  تاصخشم  قبط  لماک  هنایار  هاگتسد   6 دشاب .  یم  زاین  هباشم  الاک  دک 
لیذ یتسویپ  کرادم  لیاف  رد 

هحفص 106) روتینام  ( روتینام

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

یتساوخرد6069972 تسیل  قبط  رتویپماک  تاعطق  روتینام و  دیرخ  هحفص 106)تساوخرد  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

هتسبرادم6068641 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 17)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسیل6069179 قبط  هحفص 67)چوس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روما6069698 هرادا  طبترم  تازیهجت  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  یزاسون  ینابیتشپ و  هحفص 67)تامدخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 121 ھحفص 118 

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


نیریش رصق  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک وئدیو  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090838000102 زاین :  هرامش 

نیریش رصق  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

نیریش رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09189469347 ههامراهچ تخادرپ  یتسویپ  کردم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6781645533 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  البرک  -  هار  نابایخ  نیریشرصق -  ناتسرهش  نیریش ،  رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42423890-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42423233-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حلسم یاهورین  ییاضق  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6069212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  -- KODAK 13400 رنکسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090183000063 زاین :  هرامش 

حلسم یاهورین  ییاضق  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اب هناماس  دروم  رد  یت و  یا  سانشراک  یقطان  یاقا  هرامش  دوشیم 09137511641  عوجرم  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب و  یروانف  سانشراک  دات  دروم  رظن  دروم  یالاک  - 

دوش هتفرگ  سامت  هرامش 091247399962  هب  اهیلع  دمحم  یاقا  هرامش 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1639673114 یتسپ :  دک  حلسم ،  اهورین  یئاضق  نامزاس  - یسودق دیهش  هارراهچ   - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82902442-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82902562-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 147147

هاگتسد هاگتسد کیکی   -- -- KODAK 13400KODAK 13400 رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع 148148
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 121 ھحفص 119 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bfsys8zs2l9cw?user=37505&ntc=6068532
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6068532?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/svmgc5cp47r7d?user=37505&ntc=6069212
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6069212?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنارفنک6068532 وئدیو  هحفص 118)متسیس  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یرادا6068536 نویساموتا  متسیس  هحفص 17)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6068733 لیاف  قبط  زاین  حرش  هحفص 17)رورس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6068989( تسویپ تاصخشم  قبط   ) تاعالطا یرروانف  دحاو  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  هحفص 17)هنیزه  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6069141 یتنآ  سنسیال  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6069199 طیارشو  تسیلو  تاصخشم  قبط   TRBONET WATCH رازفا مرن  بصنو  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسد6069212 کی  -- KODAK 13400 هحفص 118)رنکسا رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

درکلمع6069620 یصاصتخا  یمومع و  یاه  صخاش  یبایزرا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ 
لاس 1401 یارب  سراپ  انسی  تکرش  هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6069950EDR هخسن هخسن ADVANCE و 20  دادعت 250  هب  یاکسارپسک  سوریو  هحفص 17)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریز6068209 یارب  یزادنا  هار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یلامش هنارک  هژورپ  تیریدم  یریوصت  تراظن  تازیهجت  یطابترا و  تخاس 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6068306 تخاس و  ریز  زا  نامتخاس  یریوصت  تراظن  هناماس  لاقتنا  یزاس و  هحفص 67)ادج  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناجنز6069617 هاگدورف  یارب  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  هحفص 67)تساوخرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت6069904 یطابترا و  تخاس  ریز  داجیا  یارب  یزادنا  هار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و 
یلامش هنارک  هژورپ  تیریدم  یریوصت  تراظن 

هحفص 11) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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 " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب6068693 هرکرک  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناشاک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  مود  هلحرم  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/66 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  رثکادح   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6068656 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دزمتسد حلاصم و  لماش   ) کیفارت لرتنک  یریوصت و  شیاپ  نامتخاس  زیهجت  تخاس و  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش

راتخم تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  ناشاک -  یرادرهش  هجو  رد  یدقن  هدرپس  ای  یکناب  همانتنامض  تروصب  لای  740/000/000 ر  هدرپس :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا

ناشاک یرادرهش   :: سردآ سردآ

8-03155440055 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کیفارت لرتنک   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

حلاصم6068656 لماش   ) کیفارت لرتنک  یریوصت و  شیاپ  نامتخاس  زیهجت  تخاس و  ییارجا  تایلمع 
( دزمتسد و 

هحفص 121) کیفارت  ( کیفارت لرتنک   لرتنک

(( دزمتسد دزمتسد وو   حلاصم   حلاصم لماش   لماش  ) ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ نامتخاس   نامتخاس زیهجت   زیهجت وو   تخاس   تخاس ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 149149

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

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

زا 121 ھحفص 121 
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