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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

140 1140 1 یدید   هبنش  33   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   199,510هکس , 000199,510 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   392رالد ,420392 تاراما420, تاراما مهرد   108مهرد ,600108 ,600

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   193,490هکس , 000193,490 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   271رالد ,500271 سیئوس500, سیئوس کنارف   432کنارف ,800432 ,800

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 124,500هکس , 000124,500 , اداناک000 اداناک رالد   298رالد ,400298 ناتسبرع400, ناتسبرع لایر   107,640107,640لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 94,500هکس , 00094,500 , وروی000 426وروی , 000426 , ژورن000 ژورن نورک   41نورک , 00041 , 000

رایع رایع   1818 یالط   18یالط , 160 , 00018 , 160 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ487,340487,340دنوپ نپاژ نینی   دصکی   304,390304,390دصکی

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((3434))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 132132))
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( یهگآ دادعت 17  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 34  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 38

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

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 10  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 17  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 73

( یهگآ دادعت 2  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( 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 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( 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 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( 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 25  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 4  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 3  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

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

( یهگآ دادعت 9  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 122

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

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

( یهگآ دادعت 13  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 128

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 140
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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 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 140

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 142

( 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  • 142

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گنیدله هعبات  یاه  تکرش  زا  نایناریا  شنکارت  ریبدت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هپس کناب  تاعالطا  یروانف 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم نایاپعبنم ات  یهگا  نیا  رشن  زا  سپ  یراک  زور   7  - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یرادا تقو 

6076506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنابوئن یرازفا  مرن  تخاس  ریز  طیارش  دجاو  راکنامیپ  یئاسانش  تهج  ( RFI  ) تاعالطا یارب  تساوخرد  لاسرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  کنابوئن  یکناب  هیاپ  یاهسیورس  یرازفا و  مرن  تخاس  ریز  نیمات  راکنامیپ  ییاسانش  هب  تبسن  دراد  رظن  رد 

ماظن نامزاس  رد  تیوضع   - RFI یرتشم شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  هزوح  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  ربتعم  هبتر  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا رد  ..و  روشک  یا  هنایار  یفنص 

تکرش هناخربد  کالپ 1 وب -  بش  هچوک  لدحبص -  نادیم  ع - )  ) نسح ماما  راولب  کنوپ -  هارراهچ  زا  رتالاب   :: سردآ سردآ

02163598908 :: 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

ناتسرل ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001214000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076854 :: هرازه هرازه :: 1401/10/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرل  ناتسا  قرب  عیزوت  یاهتیریدم  یداتس و  هزوح  هدودحم  رد  نیگنس  یداع و  نیکرتشم  هچراپکی  هزیناکم  متسیس  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناتسرل  ناتسا  قرب  عیزوت  یاه  تیریدم  یداتس و  هزوح  هدودحم  رد  نیگنس  یداع و  نیکرتشم  هچراپکی  هزیناکم  متسیس  ینابیتشپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
22,881,059,559 یلام :  دروآرب 

لایر   1,644,100,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/01/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

عیزوت تکرش  یداتس  هزوح  نامتخاس  - جح راولب  ییانس  نابایخ   - ناتسلگ یوک  ـ  دابآ مرخ   ، 6817783415 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
591- پ.ص یتسپدک 6817783415 - ناتسرل ناتسا  قرب 

:: 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

کنابوئن کنابوئن یکناب   یکناب هیاپ   هیاپ یاهسیورس   یاهسیورس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن تخاس   تخاس ریز   ریز نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 11

نیگنس نیگنس وو   یداع   یداع نیکرتشم   نیکرتشم هچراپکی   هچراپکی هزیناکم   هزیناکم متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 22
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نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001574000095 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویساموتا  متسیس  تینما  تهج  رواشم  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

کرمگ یوربور  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک   ، 7618815676 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  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

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

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

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

2001094939000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077333 :: هرازه هرازه :: 1401/10/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرادرهش  یشزادرپ  تخاسریز  تینما  تیوقت  حرط  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

هبتر 2 یبناج -  یاههاگتسد  هیارا  دیلوت و  - کیتامروفنا ناراکنامیپ - - 
هبتر 2  تاموزلم -  تاعطق و  هیارا  دیلوت و  - کیتامروفنا ناراکنامیپ - - 

459,375,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   23,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نآ یور  رب  هک  هتسبرد  تکاپ  تروصب  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  لصا  تسیاب  یم  داتس ، هناماس  رد  فلا  تکاپ  یراذگراب  رب  هوالع  نیمضت :  تاحیضوت 

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

14:00 تعاس : 1402/01/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: 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

نویساموتا نویساموتا متسیس   متسیس تینما   تینما تهج   تهج رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 33

یرادرهش یرادرهش یشزادرپ   یشزادرپ تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما تیوقت   تیوقت حرط   حرط دیرخ   دیرخ 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 :

زا 142 ھحفص 6 
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001123000053 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب  هرهب  تنواعم  هچراپکی  عماج و  هناماس  یزادنا  هار  یحارط و  یا  هرواشم  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

- تسار تمس  - زیدناش هبقرط - یهار  ود  هب  هدیسرن   - دابآ لیکو  راولب  یاهتنا  - دهشم  ، 9189141815 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش 

:: 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

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095007000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077360 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  کی  طخ  ناگوان  نشکرت  متسیس  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  کی  طخ  ناگوان  نشکرت  متسیس  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,200,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  - دهشم  ، 9167713368 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب هرهب   هرهب تنواعم   تنواعم هچراپکی   هچراپکی وو   عماج   عماج هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یحارط   یحارط یایا   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 55

کیکی طخطخ   ناگوان   ناگوان نشکرت   نشکرت متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 142 ھحفص 7 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001258000043 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخاس هیهت ، مامضنا  هب  ییارجا  یاه  ¬ هشقن ینف و  تاصخشم  قبط  مامت  همین  لاکیناکمورتکلا  تازیهجت  تاسیسات و  ینامتخاس و  تایلمع  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیهت یزادنا ، هار  شیامزآ ، بصن ، امرفراک ، رابنا  لحم  هب  قیقدرازبا  لرتنک و  متسیس  تازیهجت و  لمح  هدنزاس ، هناخراک  رد  لاکیناکمورتکلا  تازیهجت  شیامزآ  و 
هناخ هیفصت  هعسوت  زاف  یزادنا  هار  لیمکت و  یلک  روطب  امرفراک و  رداک  شزومآ  هناخ و  هیفصت  تازیهجت  تاسیسات و  یربهار  یرادرب و  ¬ هرهب یاه  ¬ لمعلاروتسد

.زور  رد  بعکمرتم  تیفرظ 6000  هب  سوت  یتعنص  کرهش  بالضاف 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

ربامن 37642003 - 37642005 نفلت : مایخ 35 - زا  دعب  مایخ - راولب  دهشم -  ، 9185984111 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001097576000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077400 :: هرازه هرازه :: 1401/11/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HVAC SYSTEM PLC-9940108 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مشش  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

قرب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
46,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   2,300,000,000 نیمضت :  غلبم 
زاجم ءاضما  نابحاص  هیلک  کینورتکلا  ءاضما  رهم و  هارمه  هب  مرگ  ءاضما  رهم و  فلا ب ج  تاکاپ  .دشابیم  هدرشف  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 

یبایزرا جیاتن  مالعا  زا  سپ  هلصافالب  هدوب و  یفیک  یبایزرا  تاکاپ  ییاشگزاب  خیرات 1401/11/01  .دیامن  یم  تیافک  مرگ  ءاضما  رهم و  یفیک  یبایزرا  دانسا  ددرگ و 
.دش  دهاوخ  یناسر  عالطا  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  لحارم  ریاس  یارب  یفیک 

14:00 تعاس : 1402/01/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دحاو مشش  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تاصقانم نویسیمک 

:: 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

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش بالضاف   بالضاف هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت هعسوت   هعسوت زاف   زاف لیمکت   لیمکت هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 77

HVAC SYSTEM PLCHVAC SYSTEM PLC  یایا هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 142 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35-1401-1233 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  زور  هس  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  زور  هدراهچ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشخ ییایرد و  یاهوکس  رد  سراپ  زاگ  تفن و  تکرش  یتایلمع  قطانم  یناشن  شتآ  تامدخ HSE و  یربهار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر امرفراک 1.241.051.773.204  دروآرب 

لایر نیمضت 30.821.035.464  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

سامت 0211456 زکرم   5-83762604-021 :: 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001048000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076403 :: هرازه هرازه :: 1401/11/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادارآ  یتعنص  کرهش  رد  تارباخم  یرون  ربیف  یارجا  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یروهمج تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  تاطابترا  لقادح 5  هبتر  یاراد  ناراکنامیپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   605,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1402/01/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نانمس ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  درادناتسا ، نادیم  نانمس ،  ، 3515983611 یتسپ :  دک  نادارآ ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ وو     HSEHSE  تامدخ تامدخ یربهار   یربهار ناونع : : ناونع 99

تارباخم تارباخم یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 142 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091504000171 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم رادقم 20000 هب  لباک 1*2*1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم   5000 رادقم هب   CAT6 هکبش لباک 

ددع  دادعت 2000  هب  دورش  هارمه  هب  گرزب   M20 دنلگ
ددع دادعت 3000  هب  دورش  هارمه  هب  کچوک   M20 دنلگ

رتم رادقم 15000  هب  یموطرخ ) فالغ  ) یسکلف
ددع دادعت 600  هب  راجفنا  دض  تکوس 

ددع دادعت 500  هب   EXJ.BOX
نیمضت همان  نآ  قبط  راک  عاجرا  دنیارفرد  تکرش  نیمضت  هیهت  قوف و  مالقا  نیمات  ییاناوت  ،و  تیلاعف زوجم  یاراد  ربتعم  هدننک  نیمأت  / هدنزاس یاهتکرش  هیلک 

مالعا یهگآ ، نیا  مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح  دیامن  یم  توعد  لایر ) نویلیم  دصتفه  درایلیم و  ود   ) 2/700/000/000  -/ غلبم هب  یتلود  تالماعم 
قیرط زا  ار  یبایزرا  مرف  رد  جردنم  تادنتسم  کرادم و  ریوصت  و  الاک ) ناگدننک  نیمات  یفیک   ) یبایزرا همانشسرپ  هدش  لیمکت  یاه  مرف  و  ار ،  دوخ  یبتک  یگدامآ 

.دنیامن  لاسرا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زوریف یوک  هلال و  هاراهچ  لصافدح  یدازآ  نابایخ  زیربت   ، 5173861995 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کنابوئن6076506 یکناب  هیاپ  یاهسیورس  یرازفا و  مرن  تخاس  ریز  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راجفنادض راجفنادض تکوس   تکوس یسکلف ، ، یسکلف ، ، M20M20 دنلگ دنلگ لباک ، ، لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 142 ھحفص 10 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000365000087 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076855 :: هرازه هرازه :: 1401/10/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قروریف  یوخ - روحم  ییارجا  تایلمع  ضیرعت  یزاسهب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذا  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تایلمع لئاح و  یاهراوید  ثادحا  نینچمه  تلافسآ و  ساسا و  ساساریز ، یارجا  یزیرکاخ ، یرادربکاخ ، یزاسرتسب ، تایلمع  لماش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
.دشاب  یم  ینمیا ) یاهولبات  مئالع و  یلصفم و  یسرجوین  لیردراگ و  بصن  یشک ، طخ  لماش   ) ریسم ینمیا 

32,128,312,769 یلام :  دروآرب 

لایر   1,610,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1402/04/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ابق دجسم  یوربور  یتشهب  دیهش  راولب   ، 5715944494 یتسپ :  دک  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مراهچ تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  تیاغل  خیرات 1401/10/03  زا   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ امه   :: عبنم زورعبنم هد  تدم  هب  دانسا  تفایرد  زور  نیرخآ  زا   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم داتس  هناماس  رد  دانسا  یراذگراب  تدم  رثکادح  داتس -  هناماس  رد 

یرادا تقو  نایاپ  ات  تاکاپ  لیوحت  تلهم  نیرخآ  تعاس 19 -   1401/10/22
خروم

6076886 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14/30   - 1401/10/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش  ود  هقطنم  رد  موس  لپ  پول  هلغاغد و  لپ  رد  عقاو  لیردراگ  یارجا  هیهت و  - 

لایر  هیلوا 3.708.069.754  غلبم  - 
هام شش  هژورپ  یارجا  تدم  - 

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج  لایر -  هدرپس 185.403.488  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنرب  هدهع  هب  داتس  هناماس  ینوناق  هوجو  یهگا و  راشتنا  هنیزه  تخادرپ  - 

یربارت هار و  ای  هینبا  هبتر 5  اب  یروهمج  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  تیحالص  یاراد 

اضر ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک  یناشن  هب  یرادرهش  ود  هقطنم  هنامرحم  هناخریبد   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ضیرعت   ضیرعت وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 1212

لیردراگ لیردراگ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 142 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qwgzgwb9dk863?user=37505&ntc=6076855
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001004572000074 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077342 :: هرازه هرازه :: 1401/10/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاره  روحم  رد  یرتم  ات 6  یلصفم 3  ینتب  یسرجوین  بصن  لمح و  هیهت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زاره روحم  رد  یرتم  ات 6  یلصفم 3  ینتب  یسرجوین  بصن  لمح و  هیهت ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,202,128,775 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1402/01/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هاگتسیا یناقاخ  هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنوامد  نابایخ  نارهن   ، 1647815981 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ناحیروبا 

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

یلصفم یلصفم ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 1414

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001100058000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076455 :: هرازه هرازه 14:00دکدک   تعاس :   - 1401/10/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سیدرپ  ناتسرهش  نهموب  شخب  تشرک  یرایهد  هدننک :  رازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سیدرپ یزکرم  یرادشخب  قیبطت  تئیه  هبوصم  هرامش 1413/9/ص/01  همان  تشرک و  یاتسور  یمالسا  یاروش  هرامش 6-01-05  زوجم  دانتسا  هب  تشرک  یرایهد 

زوجم یاراد  یاه  تکرش  هب  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  اتسور  حطس  یریوصت  شیاپ  یتناراو  یتناراگ و  یزادنا  هار  بصن ، هیهت ، دراد  رظن  رد 
نینچمه هقباس و  نسح  راک ، ماجنا  یارب  مزال  تاناکما  ، یلام ناوت  یاراد  نارهت ، یرادناتسا  تسارح  هیدیئات  اتفا و  تامدخ  هزوح  رد  تیلاعف  هناورپ  ، تیحالص

.دیامن  راذگاو  روکذم  هنیمز  رد  دیفم  ییارجا  هبرجت  یاراد 
تشرک یاتسور  حطس  یریوصت  شیاپ  یتنارو  یتناراگ و  یزادنا و  هار  بصن ، نیمات ، هیهت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   950,000,000 نیمضت :  غلبم 

تعاس 10:00  1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سیدرپ  رهش : 

 1654117131 یتسپ :  دک 
تشرک یاتسور  حطس  تشرک -  سیدرپ - نارهت - 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اتسور اتسور حطس   حطس ردرد   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس بصن   بصن وو   نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هگرب ود  طیارش  قبط   IAS یربا شنایار  رب  ینتبم  اهرورس ، ینابزیم  هدرتسگ CDN و  ییاوتحم  عیزوت  تامدخ  تفایرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش تسویپ 

1101003718000078 زاین :  هرامش 
یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امتح .هدش  تسویپ  هگرب  ود  طیارش  قبط   IAS یربا شنایار  رب  ینتبم  اهرورس ، ینابزیم  هدرتسگ CDN و  ییاوتحم  عیزوت  تامدخ  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  .یراک  زور  یس  ناسانشراک  دات  زا  دعب  یلام  باسح  هیوست  .دامن  یراذگ  تمیق  هدناوخ و  تقد  اب  ار  اهتسویپ 

1595633319 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  دابآ  فسوی  یهار  ود  لباقم  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82922310-021  ، 82921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8800171-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IASIAS یربا   یربا شنایار   شنایار ربرب   ینتبم   ینتبم اهرورس ، ، اهرورس ینابزیم   ینابزیم وو     CDNCDN  هدرتسگ هدرتسگ ییاوتحم   ییاوتحم عیزوت   عیزوت تامدخ   تامدخ تفایرد   تفایرد ناونع : : ناونع 1616

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

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

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

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

6076084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 
..دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا 

1101092935000891 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

برغ هشیدنا  قفا  هکبش  نیرواشم  هدننک  هضرع  عجرم  اتیم  یتراجت  مان   Standard V 1 لدم یموب  لاوریاف   UTM هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  رکذ  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپیم ماجنا  هزور  ینامز 20  هزاب  رد  ینف  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست 

دشابیم رهشرقاب  رد  عقاو  یناگزاب  یاه  رابنا  لحم 
نفلت 84121835 و 84121032

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121028-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نورزاک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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

6076108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتخترانک تشخ و  ع )  ) داجس ماما  ناتسرامیب  یا  هنایار  تازیهجت  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090677000025 زاین :  هرامش 

نورزاک نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نورزاک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مولع هاگشناد  تاعالطا  یروانف  تیریدم  تسارح و  دات  دروم  تیحالص و  دجاو  تکرش ) ) یقوقح صخش  دیاب  مالعتسا  رد  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب زاریش  یکشزپ 

7139673534 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  نابایخ  نورزاک  سراف  ناتسا  نورزاک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42226561-071  ، 42229841-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42229841-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هنالاس تروص  هب  دادرارق  تسویپ ( قبط  یکمایپ  لنپ  تساوخرد  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  دشابیم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099226000042 زاین :  هرامش 

نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( هنالاس تروص  هب  دادرارق  تسویپ ( قبط  یکمایپ  لنپ  تساوخرد  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  دشابیم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457813481 یتسپ :  دک  الپ ک6 ،  وگتسار  یعراز  دیهش  یلامش  شوخ  یدازا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64015426-021  ، 64015000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66943093-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1818

یکمایپ یکمایپ لنپ   لنپ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6076453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه هدنورپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000294 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هدنورپ 230000 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیرخا -10 بلق راون  نیرخا  - ( ep lab(ppm-icd-eps-ablation شخب تاشرازگ  -8 یتسالپ ویژنا.یفارگ  ویژنا  شرازگ  -7 یشوهیب گرب  -6 لمع  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23923065-021 سامت نفلت  تسین  لوبق  لباق  یرگید  همانرب  دوشیم و  ماجنا  sabara همانرب زا  نکسا  -12 یژولوتاپ شرازگ  -11 وکا

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2020

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

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

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

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

6076575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003339000033 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
طابترا اریو  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  باق  یدنب  هتسب  عون   Ultimate DVD هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ایوپ سراپ 
ددع 536 دادعت : 

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

.دوب دهاوخ  هدنرب  هدننک  نیمأت  هدهع  رب  یزکرم ) رابنا   ) دصقم ات  الاک  لمح  هنیزه  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  نعت  لک  هرادا  نیا  ینف  هتیمک  طسوت  مالعتسا  هدنرب  - 2

.دنشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  دیاب  موزل  تروص  رد  اهالاک  - 3

6619645963 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  یتسیزهب  لک  هرادا  دابآورسخ  هچوک  یلبشراولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33282138-087  ، 33235325-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233835-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ تفایرد و  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000132 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1402/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ تفایرد و  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000132 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخادرپ تخادرپ وو   تفایرد   تفایرد هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 2222

تخادرپ تخادرپ وو   تفایرد   تفایرد هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6076710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رب تسا  تکرش  نیا  زاین  دروم  هچنآ  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  ینف  تاصخشم  قبط  یموب  لاوریاف  هاگتسد  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  ساسا 

1101091845000037 زاین :  هرامش 
دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN یتراجت مان   FW1500 لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

هرامش اب  داتس  هناماس  روما  الاک و  دیرخ  صوصخ  رد  یورسخریم و  سدنهم  یاقآ  سامت 09128734366  هرامش  اب  ینف  ییامنهار  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  هدش  هراشا  کرادم  هیلک  یراذگراب  .دیئامن  لصاح  سامت  شیاتس  سدنهم  یاقآ   09124731659

 : یتسپ دک  دورهاش ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش   تفن  نابایخ  نهآ  هار  هار  هس  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3617783164

32332048-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337572-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یموب یموب لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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   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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6076931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم   SIP TRUNK لاناک سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002965 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یضترم هدننک  هضرع  عجرم   NUUO یتراجت مان  یددع  هتسب 1  لاناک  ات 128  اقترا  لباق  ریواصت  لرتنکو  تراظن  یزکرم  هناماس  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

یرصان
هتسب 30 دادعت : 

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

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

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

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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 لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم   S IP TRUNKSIP TRUNK  لاناک لاناک سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2525

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6076999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ راک  حرش  تاصخشم  قبط  وکپوک  سلطا  یاوه  روسرپمک  یکینورتکلا  یاهدرب  رازفا  مرن  بصن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094076000345 زاین :  هرامش 

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم  سانشراک  اب  یلیمکت  تاعالطا  هنوگره  هب  زاین  ای  لاوس  نتشاد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  021233816104: تباث هرامش   - 09386869605: هارمه هرامش  یباهش  مثیم  یاقآ 

.دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 
.ددرگ ظاحل  ینوناق  تاروسک  باستحا  اب  یداهنشیپ  غلبم 

7941745431 یتسپ :  دک  هقبط 11 ،  فدص  جرب  شیک  شیک ،  هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44453045-076  ، 44453030-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44453045-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکپوک وکپوک سلطا   سلطا یاوه   یاوه روسرپمک   روسرپمک یکینورتکلا   یکینورتکلا یاهدرب   یاهدرب رازفا   رازفا مرن   مرن بصن   بصن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: 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 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

6077025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مناخ اب  یگنهامه  تهج  - دوش هئارا  یتساوخرد  لیاف  قبط  روتکاف  شیپ  امتح  - دوش هعجارم  امتح  تسویپ  لیاف  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دامن لصاح  سامت  09122818754 یناورسخ

1101001107000105 زاین :  هرامش 
نیوزق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیدنیا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   UTM software لدم هکبش  لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ناجیابرذآ

هتسب 200 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد لیاف  قبط  روتکاف  شیپ  امتح  - دوش هعجارم  امتح  تسویپ  لیاف  هب  - دشابیم هدنشورف  هدهعب  نیوزق  یا  هقطنم  بآ  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشابیم یراک  زور  رثکادح 35  یدقن  تروصب  هیوست  تخادرپ و  - دامن لصاح  سامت  09122818754 یناورسخ مناخ  اب  یگنهامه  تهج  - دوش هئارا 

3419743193 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239655-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225074-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6077068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردانب یرادهگن  ینف و  یاه  تنواعم  تراظن  تحت  تازیهجت  اتید  لاقتنا  یاه  هناماس  هکبش  تینما  یسررب  هعلاطم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003292000248 زاین :  هرامش 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1402/04/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع   ناونع سنسیال   سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2727

تراظن تراظن تحت   تحت تازیهجت   تازیهجت اتید   اتید لاقتنا   لاقتنا یاه   یاه هناماس   هناماس هکبش   هکبش تینما   تینما یسررب   یسررب وو   هعلاطم   هعلاطم ناونع : : ناونع 2828

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  سنسیال  ددع  ود  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030063000116 زاین :  هرامش 

ناگزمره ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اتلد متسیس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   LC-500 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916613885 یتسپ :  دک  قباس ،  یرادناتسا  بنج  نارمچ -  دیهش  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333280-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337932-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   سنسیال   سنسیال ددع   ددع ودود   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 142 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4vx4f2p3mv6u5?user=37505&ntc=6077127
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6077127?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( 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 11 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  دافم  قبط   advanced هخسن یکسرپسک  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001147 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
یکسرپسک یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  لاس  رابتعا 1  تدم   CD سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 70 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دادرارق  دافم  قبط   advanced هخسن یکسرپسک  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع دیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 

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

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

advancedadvanced  هخسن هخسن یکسرپسک   یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 142 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nbmkabakvlkt4?user=37505&ntc=6077174
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6077174?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6077214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی  سنسیال  اب  تیاس  بو  یحارط  تامدخ  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  قبط 

تسا هباشمدک 
1101004013000246 زاین :  هرامش 

یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  هیارک 

دوش همیمض  هدوزفا  شزرا  یپک 
دوش  لیوحت  یلصاروتکاف  اب  سانجا 

ملاس  لیوحت  نامزو  یتناراکو  تلاصا  اب  سانجا 
زادرپراک عالطا  اب  یزاسمرس  لیوحت  لحم 

دشابیم ههام  هس  هیفصت 

3197619751 یتسپ :  دک  یزار ،  هسسوم  کراصح  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34570038-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34502853-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا6076219 مرنو  نیبرود  هحفص 60)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6076224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی هلاسکی سنسیال   سنسیال اباب   تیاس   تیاس بوبو   یحارط   یحارط تامدخ   تامدخ هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 3131

55 هرامش   هرامش بآبآ   هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت (( یلقث یلقث  ) ) رتمولف رتمولف شور   شور هبهب   کیرفرورلک   کیرفرورلک قیرزت   قیرزت متسیس   متسیس ولبات   ولبات یزاسهب   یزاسهب وو   یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرامش 5 بآ  هناخ  هیفصت  ( یلقث  ) رتمولف شور  هب  کیرفرورلک  قیرزت  متسیس  ولبات  یزاسهب  یزاسزاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000345 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
( یدیئونولس  ) یقرب ریش  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

طسوتم ژاتلو  قرب  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
یسیطانغم تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

درب لنپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
(CPU  ) هدنزادرپ الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

UPS یرارطضا هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
دنمشوه تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

CPVC یتعنص هلول  الاک :  مان 
مرگولیک 50 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
PVC یکیتسالپ هلول  ییوناز  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

PVC یکیتسالپ هلول  یهار  هس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تسویپ  هب  هباشم  یاه  دک  ناریا  هب  هارمه  ینف  تاصخشم  ، دشاب یم  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  ساسا  رب  هناماس  تمیق  تسیل  بیترت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - مدقم 09220768679 ینایدمحا  رتکد  یاقآ  بانج  ینف  تالاوس  هب  خساپ  تهج  سامت  هرامش  ، دشاب

ددرگ ءاضما  رهم و  ًامتح  تسویپ  تمیق  داهنشیپ 

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88952990-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6076252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشنشتآ ردوخ  لرتنک  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  الاک  دک 

دامن هعجارم  همیمض )  ) مالعتسا دانسا  هب 
1101092544002322 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناسارخ رتسگ  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   GP37W2 لدم  HMI لرتنک ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

تعنص ناینب  راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتعنص  نویساموتا  دربراک   TS8-3 لدم  DCS لرتنک ولبات  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناشنشتآ ردوخ  لرتنک  ولبات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  الاک  دک 

دامن هعجارم  همیمض )  ) مالعتسا دانسا  هب 

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177681-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6076346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TS8-3TS8-3  لدم لدم   DCSDCS لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات //GP37W2GP37W2 لدم   لدم   HMIHMI لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 3333

یکینورتکلا یکینورتکلا دوید   دوید یتعنص -  -  یتعنص نویساموتا   نویساموتا   66 ES7ES7  لاتیجید لاتیجید یجورخ   یجورخ لوژام   لوژام تراک   تراک کولب -  -  کولب لانیمرت   لانیمرت لاتیجید -  -  لاتیجید یتظافح   یتظافح لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( تساوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط   ) KTC INSTRUMENT DEVICES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005361 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نوتفن سراپ  ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   ABB هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ABB یتراجت مان   TU890 لدم  DCS لاتیجید یتظافح  لوژام  الاک :  مان 
نایناریا

ددع 9 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

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

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

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

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

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

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

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

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

ددع 5 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

یژرنا نیهاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SIMENSE یتراجت مان  یتعنص  نویساموتا   6ES7 لاتیجید یدورو  لوژام  تراک  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

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

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

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

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

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

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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 142 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r379juypxq6l5?user=37505&ntc=6076346
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6076346?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52459626 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/16هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسویدسنارت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یزاس  نگاو  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TWMC-93-74-38 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6076970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 07-10-1401 عورش 03-10-1401 - ریاس - هورگ  - GRP ربهار زیم  لوسنک  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

رسویدسنارت رسویدسنارت ناونع : : ناونع 3535

GRPGRP  ربهار ربهار زیم   زیم لوسنک   لوسنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

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

6077001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  سنمیز  تاعطق  اضاقت 0146032 / هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ 

1101093202001006 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص ناماروا  ماهم  هدننک  هضرع  عجرم  سنمیز  هدنزاس  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   6ES7441-2AA03-0AE0 لدم  PLC هاگتسد یطابترا  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
تعنص ناماروا  ماهم  هدننک  هضرع  عجرم  سنمیز  هدنزاس  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   6ES7414-2XG03-0AB0 لدم  PLC هاگتسد یطابترا  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/27 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  هاگتسد هاگتسد یطابترا   یطابترا لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000745 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  سراپ  تالف  رتسگ  ءافطا  هدنزاس  عجرم   EGFP یتراجت مان   in 2/5 زیاس  EGFP-PM20 لدم یناشن  شتآ  لباترپ  ینیمز  روتینام  الاک :  مان 

سراپ تالف  رتسگ  ءافطا 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  دیرخ  تیولوا  رد  یناریا  یالاک  تسیمازلا .  ینف  داهنشیپ  تسویپ  ددرگ .  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31922394-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6077357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد تبث  تخاس و  تادنتسم  هئارا   / لخاد تخاس  یالاک  /50 ژاریت هب   P/F VAREC AUTOMATIC TANK GAUGE ملق 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ دشاب یم  هباشمدکناریا  / تسا یمازلا   AVL

1101092179001424 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص رگنارف  یسدنهم  یحارط  هدننک  هضرع  عجرم   E+H TANK GAUGING SYSTEMS یتراجت مان   FMR532 لدم لاتیجید  گنیجیگ  کنات  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  / بسک زاوج  ای  همانساسا و  قاصلا  / مالعتسا طیارش  هب  هجوت  تسویپ  قبلاطم  یلام  ینف و  داهنشیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
53183339-061و061-53264789 نااسوم سانشراک  دوش  یمداددرارق  دقع  هب  رجنم  زور  زا 30 شیب  لیوحت  نامز  / یرابتعا تروص  هب  تخادرپ  / هدنشورف

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

P/F VAREC AUTOMATIC TANK GAUGEP/F VAREC AUTOMATIC TANK GAUGE  ملق ملق 11 ناونع : : ناونع 3939

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

6076135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعلاطم  تسویپ  لیاف  .تسا  هدش  یرادیرخ  مزاول  نادهاز .  ینامیلس  دیهش  رابنا  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003958000024 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

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

تخب زوریف  سدنهم  تالاوس 09155491740  تهج  سامت  هرامش  .دشابیم  یمازلا  یناشن  شتآ  نامزاس  زا  هیدیئات  ذخا   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رابنا رابنا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4040

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

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

6076583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ صیخشت  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002324 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   SD3 یتراجت مان  یتظافح  یاه  متسیس  دربراک   SD2243ME لدم زاگ  دود و  صیخشت  روسنس  الاک :  مان 

مج تراجت  سلطا  یناگرزاب 
ددع 5 دادعت : 

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

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

.دشابیم یمازلا  یتناراگ 

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: 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

زاگ زاگ صیخشت   صیخشت روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6076711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  زا   . یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  لک  هرادا  رورس  قاتا  دنمشوه  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ  امتح  تمیق  زیر.تسا  هدش  هدافتسا 

1101005427000028 زاین :  هرامش 
یرایتخبو لاحمراهچ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  امتح  اهتمیق  زیر.دشابیم  یمازلا  تازیهجت  ینف و  تاصخشم  لاسرا.دشاب  حالصیذ  عجارم  زا  ربتعم  زوجم  یاراد  تسیابیم  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817653161 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ترادا -  عمتجم  یناقلاط -  راولب  درکرهش -  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221563-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221601-038 :: 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

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6076729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLAME SCANNER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001408 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم   PARTIKAN FLAME SCANNER یتراجت مان   UV لدم شفنبارف  هلعش  زاسراکشآ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم لاطبا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  دنب 10  لیمکت  تسویپ و  لیاف  تاحفص  هیلک  ندومن  رهم  روتکاف ، شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

3311-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    . . یرایتخب یرایتخب وو   لاحمراهچ   لاحمراهچ ناتسا   ناتسا لکلک   هرادا   هرادا رورس   رورس قاتا   قاتا دنمشوه   دنمشوه قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ امتح   امتح تمیق   تمیق زیر.تسا   زیر.تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا

4242

UVUV  لدم لدم شفنبارف   شفنبارف هلعش   هلعش زاسراکشآ   زاسراکشآ ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسکات یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6077005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101005398000109 زاین :  هرامش 
ناتسکات یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FAM لدم یراوید  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یتسیاب هدوب و  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  یلصا  تساوخرد  تسا .  یمازلا  تادنتسم  هئارا  تسا .  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسا .  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ تیاعر  زکرم  طیارش  دشاب .  یم  ملق  مالقا 11  ددرگ .  یراذگراب  یراذگ  تمیق  نآ  رد  ناگدننک  تکرش  طسوت 

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

35220101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220111-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

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

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

6077154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت هاگشناد  شیک  سیدرپ  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095360000032 زاین :  هرامش 

شیک سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ییوگخساپ  هرامش 09032183741  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  نارهت  هاگشناد  شیک  سیدرپ  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادا تاعاس 

1417633644 یتسپ :  دک  کالپ 276 ،  راولب -  امنیس  بنج  رذآ -  نابایخ 16  عطاقت  زرواشک -  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88963953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964130-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن6077259 شتآ  هحفص 26)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3434   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت نارهت هاگشناد   هاگشناد شیک   شیک سیدرپ   سیدرپ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4545

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

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

6075975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000322 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  ود  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هدکشناد تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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 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

6076174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

voip متسیس یزادنا  هار  تهج  مزال  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090799000033 زاین :  هرامش 

هدکشناد تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

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

1401/10/07 زاین :  خیرات 
هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم زاین  دروم  تسیل  رد  دوجوم  دراوم  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هیارا  روتکاف  شیپ  تروص  هب  دیاب  اهتمیق 

 : یتسپ دک  هغارم ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یتشادهب  تنواعمانیس  ناتسرامیب  بنج  ارسشناد  نابایخ  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5513737196

37248133-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222956-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

voipvoip متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج مزال   مزال تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4747
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمودانسا  ساسا  رب  دابآ  مرخ  -RDC زکرم یبناج  مزاولو  رتور  تنیباک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000345 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   SITECOM یتراجت مان   WL-346 لدم تروپ  هکبش 4  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RDCRDC  زکرم زکرم یبناج   یبناج مزاولو   مزاولو رتور   رتور وو   تنیباک   تنیباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6076290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  ساسا  رب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000889 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-CU6P لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-PC630 لدم  m 3 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-PC620 لدم  m 2 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-PC650 لدم  m 5 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121048-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UTP CAT6UTP CAT6 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 4949

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

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

زا 142 ھحفص 42 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kl4hhhe47xbya?user=37505&ntc=6076290
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6076290?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هب هتسباو  یناقلاط  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ ، زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هاگشناد 3  لاور  تخادرپ  هباشم  دک  ناریا  تروپ  چیئوس 24   - تروپ چیئوس 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091772000054 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  یناقلاط    ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآزکرم   هدننک :  رازگرب 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-24/ POE لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-16/ POE لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه اب  سنج  درادناتسا  تیفیک  ندوبن  الاک  لاسرا  تروص  رد  هدنشورفاب  ناتسرامیب  برد  ات  لمح  هنیزه  ههام  هاگشناد 3  لاور  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یماوق هارمه 09153088406  هرامش  اب  لدم  تهج  هباشم  دک  ناریا  ددرگیم  تدوع  هدنشورف 

9189175414 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  ناتسرامیب  پچ -  تمس  یسودرف -  هار  هس  ییایسآ -  هداج  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35423970-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35423600-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ چیئوس  2424   چیئوس  - - تروپ تروپ   1616 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5050
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رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا  / ددع دادعت 1  / یبناج یاه  نامتخاسو  ( هطوحم نامتخاس و  ) یناتسرامیب  UTM هئارا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاسیسات 09127008778 سانشراک  / هدش

1101090544000536 زاین :  هرامش 
رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN یتراجت مان   FW680 لدم هنایار  هکبش   UTM هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلا یتخادرپ 2  / دشاب روتکاف  اب  هارمه  امتح  یرادا و  تاعاس  رد  راک  ماجنا  نامز  / تسا هدنشورف  هدهعب  یزادنهار  بصن و  لاسرا و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دننک تکرش  زوجم  یاراد  ناگدننک  تکرش  طقف   / سانشراک دات  طرش  هب  / ههام 3

6351911111 یتسپ :  دک  مظاک ،  یسوم  ماما  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  یوربور  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52380627-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52380627-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 5151
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هاشنامرک یرادرهش  اواف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم طیارش و  قباطم   NetMeetal ویدار ددع  نتنآ mat 30 PA و 2  ددع  تروپ و 2  وکسیس 48  چوس  هاگتسد  دیرخ 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  نمض  رد  هدش  یراذگراب 

1101090648000029 زاین :  هرامش 
هاشنامرک یرادرهش  اواف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   48P-2960-POE لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
یلع هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK هدنزاس عجرم  یناوتیل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK یتراجت مان   LHG5 لدم  GHz 5 سناکرف میس  یب  نتنآ  الاک :  مان 

یدشرا
ددع 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
سراف جیلخ  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   NETMETAL 5 لدم  GHZ 5/8 سناکرف  wireless یتارباخم لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

ناسر عالطا 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

رد هدش  یراذگراب  کرادم  طیارش و  قباطم   NetMeetal ویدار ددع  نتنآ mat 30 PA و 2  ددع  تروپ و 2  وکسیس 48  چوس  هاگتسد  دیرخ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  نمض 

6713815678 یتسپ :  دک  اواف ،  نامزاس  نوتسیب  یتاقبط  گنیکراپ  یوربور  لداعدادح  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37274242-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37296588-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NetMeetalNetMeetal ویدار   ویدار ددع   ددع   22 وو     mat 30  PAmat 30  PA  نتنآ نتنآ ددع   ددع   22 وو   تروپ   تروپ   4848 وکسیس   وکسیس چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد   11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252
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سراف ناتسا  یاه  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 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

6076525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  تاصخشم  قباطم  یرون  ربیف  هب   E1 لدبم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000237 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هداد طابترا  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  هداد  طابترا  نیشرپ  یتراجت  مان   PED-FE1-ETH لدم  E1 یتارباخم هکبش  لدبم  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6076531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سا یپ  یج  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000126 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هداز نابعش  امین  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   GARMIN هدنزاس عجرم   GARMIN یتراجت مان   GPSMAP 64S لدم یتسد   GPS هدنریگ الاک :  مان 

یئانیم
ددع 1 دادعت : 

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

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یرون   یرون ربیف   ربیف هبهب     E1E1 لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 5353

ساسا یپیپ   یجیج   هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6076561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ ییارجا و  همان  هویش  قبط  الکترصن  هگنترقاب و  ییاتسور  زکارم  ( LAN) هکبش تخاسریز  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام یکشزپ  مولع  هاگشناد 

1101095328000009 زاین :  هرامش 
رسلباب نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
زکرم 2 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یارجا نینچمه  تامدخ و  تازیهجت ، تساوخرد  قبط  الکترصن  هگنترقاب و  ییاتسور  زکارم  ( LAN) هکبش تخاسریز  یارجا  تازیهجت و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناردنزام یکشزپ  مولع  هاگشناد  تامدخ  ییارجا و  همان  هویش  قبط  قیقد 

4741843175 یتسپ :  دک  جیسب ،  نادیم  رسلباب  ناردنزام  رسلباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3525900-011  ، 35259009-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35335454-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( LANLAN)) هکبش هکبش تخاسریز   تخاسریز یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555
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تبرت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

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

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

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

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

6076566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004688000225 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
رتم  15,000 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  زور  تخادرپ 45 هدنشورف  اب  هیارک  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516915169 یتسپ :  دک  ینرق 1 ،  ینرق -  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( عوطقم  ) میس یب  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001159000201 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817653449 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224485-038  ، 32244854-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250997-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5656

(( عوطقم عوطقم  ) ) میس میس یبیب   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط  تنرتنیا  دناب  یانهپ  دیرخ 

1101091173000053 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح  دودحمان  دناب  یانهپ  یصاصتخا  یللملا  نیب  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 
سراف دربرود  تاطابترا 

تیاباگم 1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  مالعتسا  تاصخشم  قبط  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  تنرتنیا  دناب  یانهپ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاوئس 09352589939 هنوگره  تهج  مدقم  یرای  سدنهم  نفلت 

دشابیم یمازلا  یرورض و  FCP هناورپ هئارا  نتشاد و  مهم  هتکن 
دشابیم یمازلا  یراذگ  تمیق  ماگنه  رد  تکرش  تادنتسم  مالعتسا و  یراذگراب 

9138813944 یتسپ :  دک  یشیرق ،  نامتخاس  هاگشناد 18 -  یوربور  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38451528-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38451528-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 142 ھحفص 49 
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نانمس یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6076825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا.تسویپ  ینف  تاصخشم  رب  قبطنم  ددع  تینوی 12  کر 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001049000175 زاین :  هرامش 

نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 45 قمع  U 9 عافترا ورو  حرط   in 19 درادناتسا اب  هنایار  تازیهجت  کر  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09125310567 عاجش سدنهم  یاقآ  سانشراک  .ددرگ  یم  یقلت  مالعتسا  رد  در  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  تبث  مدع  ددرگ  یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31102205-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک بالضاف  بآ و  یسدنهم  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 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تکرش  تارباخم  متسیس  تاعطق  نیمات  ارجا  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001095000019 زاین :  هرامش 

یصصخت ردام  روشک   بالضاف  بآ و  یسدنهم   تکرش  هدننک :  رازگرب 
نفلت زکارم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

89604004  - مولعرحب 09131433149 یاقآ  اب  یگنهامه  تهج  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615441 یتسپ :  دک  هداز ،  هللادبع  ناردارب  دیهش  زرواشک خ  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89604614-021  ، 88953321-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88953329-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینوی تینوی کرکر  99   ناونع : : ناونع 5959

تکرش تکرش تارباخم   تارباخم متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ارجا   ارجا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 6060

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

6076929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO Access Point تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003027000019 زاین :  هرامش 
یروشک ییامیپاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  26 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387883131 یتسپ :  دک  دابآ ،  رهم  هاگ  دورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023886-021  ، 6102360-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66025118-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  یرادناتسا   :: 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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6076939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبرغ ناجیابرذآ  یرادناتسا  یارب   VOIP رب ینتبم  هکبش  تحت  رازفا ) مرن  رازفا و  تخس   ) یتارباخم متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000245000027 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  تخادرپ  دأت ، یزادنا و  هار  بصن و  زا  دعب  غلبم  لک  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامرف لصاح  سامت  یلیلد  یاقآ  هرامش 09143458674  اب  هژورپ  لحم  زا  دیدزاب  رتشیب و  تاعالطا  بسک  تهج  ( 2

5715653963 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یرادناتسا  ینیما  دیهش  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31972281-044  ، 31972000-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CISCO Access PointCISCO Access Point ناونع : : ناونع 6161

یبرغ یبرغ ناجیابرذآ   ناجیابرذآ یرادناتسا   یرادناتسا یارب   یارب   VOIPVOIP ربرب   ینتبم   ینتبم هکبش   هکبش تحت   تحت رازفا ) ) رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس  ) ) یتارباخم یتارباخم متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6262

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

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

6076956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco Firepower 2110 NGFW Appliance, 1U تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003027000018 زاین :  هرامش 
یروشک ییامیپاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387883131 یتسپ :  دک  دابآ ،  رهم  هاگ  دورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023886-021  ، 6102360-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66025118-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6077040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیرین ناتسورس و  یرونربیف  هنایاپ  هچضوح  ییاجباج  یزاسلاناک و  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002070 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زیر ین  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا باسح  اصافم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09173160666 هرامش 

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

36294933-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cisco Firepower 2 1 10  NGFW Appliance,  1UCisco Firepower 2 1 10  NGFW Appliance,  1U ناونع : : ناونع 6363

یرونربیف یرونربیف هنایاپ   هنایاپ هچضوح   هچضوح ییاجباج   ییاجباج وو   یزاسلاناک   یزاسلاناک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6464

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

6077044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ هب  تاصخشم  )Server G10Plus تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003027000022 زاین :  هرامش 
یروشک ییامیپاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387883131 یتسپ :  دک  دابآ ،  رهم  هاگ  دورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023886-021  ، 6102360-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66025118-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروشک ییامیپاوه  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 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

6077047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN Switch 24p تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003027000020 زاین :  هرامش 
یروشک ییامیپاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387883131 یتسپ :  دک  دابآ ،  رهم  هاگ  دورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023886-021  ، 6102360-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66025118-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Server G10PlusServer G10Plus ناونع : : ناونع 6565

SAN Switch 24pSAN Switch 24p ناونع : : ناونع 6666
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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 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

6077055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم   HVDB تراک یجورخ  هب  طوبرم  صوصخم  تکوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002968 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

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

71095000-021  ، 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

HVDBHVDB  تراک تراک یجورخ   یجورخ هبهب   طوبرم   طوبرم صوصخم   صوصخم تکوس   تکوس ناونع : : ناونع 6767
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ و لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  نادمه  ناتسا  تخاس  ریز  زاین  دروم  ینف  تامدخ  تازیهجتو و  مزاول  لیوحتو  لمح   ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امرفراک رظان و  تارظن 

1101001022002068 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

دوش تسویپ  نکسا و  ، اضما ، رهم ، لیمکت هدوزفا  شزرا  هبساحم  نودب  تمیق  مالعا  لودج  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  لبق  لصف  هدوزفا  شزرا  همانراهظا  میلست  مرف  هدوزفا و  شزرا  تیوضع  یهاوگ  - 2

ددرگ یم  یفرعم  یعامتجا  نیمات  هب  باسحاصافم  ذخا  تهج  هدوب و  دادرارق  بلاقرد  تیلاعف  نیا  - 3

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

38271110-081  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاس تخاس ریز   ریز زاین   زاین دروم   دروم ینف   ینف تامدخ   تامدخ وو   تازیهجتو   تازیهجتو مزاول   مزاول لیوحت   لیوحت وو   لمح   لمح  ، ، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 6868
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ینابغاب مولع  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6077137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا 09122632257 روتکاف  شیپ  هئارا  .تسویپ  لیاف  قبط   active تازیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090990000003 زاین :  هرامش 

ینابغاب مولع  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  17 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3177777444 یتسپ :  دک  یعارز ،  کرهش  رهشدمحم  هداج  جرک  ناتسرهش  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36708963-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36700895-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

activeactive تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969
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مولع هدکشناد  ییوجشناد  تاقیقحت و  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هغارم یکشزپ 

یقرش ناجیابرذآ  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

6077161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیوپ سسکا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030244000021 زاین :  هرامش 

هغارم یکشزپ  مولع  هدکشناد  ییوجشناد  تاقیقحت و  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   2555W-AG2 لدم تنیوپ  سسکا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ  لیاف  قبط  هدش  هتسوخ  یالاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 20 

الاک لماک  لیوحت  دعب  یراک  زور  یتخادرپ 30 
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  دراوم  ریاس  یدنب و  هتسب  هاگشناد  بردات  لاسرا  هنیزه 

دک تنواعم ،  ، رون مایپ  هاگشناد  یوربور  نارهت ،  هغارم -  هداج  رتمولیک 2   ، هغارم یقرش ،  ناجیابرذآ  سرد :  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5515878151 یتسپ : 

37276363-041  ، 37275551-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37276364-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070
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نانمس ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعلاطمزا سپدیاب  هدش  تسویپ  مالعتسادانسا  ، هباشم الاک ) دک   ) دک ناریااب   Cisco 3850XSS48 لدم چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ یراذگ  راب  هناماسردوءاضما  ورهم  لیمکتو ،

1101009023000136 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روکف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C3750G لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یم هناماس  رد  تسویپ  دانسا  نانمس  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یتساوخرد  سانجا  کالم  تسا  هباشم  الاک ) دک  دک (  ناریا  هکنیا  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ددع  کی   Cisco 3850XSS48 لدم چیئوس  دیرخ   . دشاب

3519863116 یتسپ :  دک  ریدغلا ،  نادیم  شبن  فشاک - راولب  ناتسلگ - کرهش   - نانمس نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33435163-023  ، 33435156-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435157-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،، لیمکتو لیمکتو هعلاطمزا   هعلاطمزا سپدیاب   سپدیاب هدش   هدش تسویپ   تسویپ مالعتسادانسا   مالعتسادانسا ،، هباشم هباشم الاک ) ) الاک دکدک    ) ) دکدک ناریااب   ناریااب   Cisco 3850XSS48Cisco 3850XSS48 لدم   لدم چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 . . ددرگ ددرگ یراذگ   یراذگ راب   راب هناماسردوءاضما   هناماسردوءاضما ورهم   ورهم

7171
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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 21 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6077244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نورام هرامش 1 و 4  تفن  لاقتنا  زکارم  رد   hot line نفلت لباک  هکبش  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002826 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هذیا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  یرایتخب  لاحمراهچ و  ای  ناهفصا و  ناتسزوخ ، یاهناتسا  یموب  دیاب  رگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  نایدهم  سدنهم  یاقآ  هرامش 09133839176  اب  زاین  تروص  رد 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33960100-031  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یربا6075992 شنایار  رب  ینتبم  اهرورس ، ینابزیم  هدرتسگ CDN و  ییاوتحم  عیزوت  تامدخ  تفایرد 
IAS

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف6076084 هحفص 13)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرامیب6076108 یا  هنایار  تازیهجت  هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6076219 مرنو  نیبرود  هحفص 60)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یموب6076710 لاوریاف  هاگتسد  هس  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6077025 لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هحفص 13)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تراظن6077068 تحت  تازیهجت  اتید  لاقتنا  یاه  هناماس  هکبش  تینما  یسررب  هحفص 13)هعلاطم و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

نورام نورام   44 وو     11 هرامش   هرامش تفن   تفن لاقتنا   لاقتنا زکارم   زکارم ردرد     hot linehot line نفلت   نفلت لباک   لباک هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 7272
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راهبلگ دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6075961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ظافح  هلیسو  هب  راهبلگ  دیدج  رهش  نارمع  تکرش  یدورو  ینمیا  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  ...و ) همیب   ) ینوناق تاروسک  ریاس 

تسویپ هب  زاین  حرش 
1101001276000080 زاین :  هرامش 

راهب لگ  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  شنم  تمه  یاقآ  یزاسرهش  دحاو  یلخاد 189  هرامش 05138323330  اب  یهد  تمیق  زا  لبق   : مهم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185974535 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  نادیم  شبن  انیس ،  نبا  راولب  راهبلگ ،  دیدج  رهش  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38323330-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38323246-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ظافح ظافح هلیسو   هلیسو هبهب   دیدج   دیدج رهش   رهش نارمع   نارمع تکرش   تکرش یدورو   یدورو ینمیا   ینمیا حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 7373
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ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رالوس یقرب و  نز  کمشچ  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000205 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نمکرت رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رالوس رالوس وو   یقرب   یقرب نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط  لیتسا (  ردیاوید  دنبهار و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000335 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   Z-E-R لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلکوت  یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

سامت 09158651068 هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  لمح و  هنیزه 

تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیتسا لیتسا ردیاوید   ردیاوید وو   دنبهار   دنبهار 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 142 ھحفص 62 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hlt4wsq8tkrm3?user=37505&ntc=6076176
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6076176?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرنو  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093249000135 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجنسفر  یرادرهش  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 11 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  هدننک  تکرش  سامت  هرامش.دشاب  یم  تسویپ  تسیل  قبط  یراذگ  تمیق.دوش  ءاضماورهم  هدننک  تکرش  طسوت  یتسیاب  تسویپ  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

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

34258700-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34263052-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامیلسدجسم ناتسرهش  قرب  عیزوت   :: 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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رباعم ییانشور  - هکبش هعسوت  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094801000067 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم ناتسرهش  قرب  عیزوت  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491776497 یتسپ :  دک  میدق ،  شترا  هاگباوخ  یوربور  پاش  رلوک   ، ; نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43260085-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43260083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرنو   مرنو نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور -- هکبش هکبش هعسوت   هعسوت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 7777
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هاگدورف لک  هرادا   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناتسلگ ناتسا  یاه 

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ هاگدورف  میدق )  یجراخ (  لانیمرت  تهج  تسویپ  لیاف  حرشب  یتاسیسات  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001293000080 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناگرگ و هاگدورف  لیوحت  لحم  یگنهامه .  نفلت  .دوش 01731228800  یرازگراب  روتکاف  شیپ  .دوش  یرازگراب  اضما و  رهم  هعلاطم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف  اب  هیلخت  لمح  یریگراب  یاه  هنیزه  هیلک 

4933169951 یتسپ :  دک  الق ،  قآ  ناگرگ  هداج  رتمولیک 7  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32626804-017  ، 32244505-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32244506-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماج تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون 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

6076870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  هارمه  هب  تلافسآ  هناخراک  زاگ  راشف  لیلقت  قاطا  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030028000037 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  ماج  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9571947198 یتسپ :  دک  ماج ،  تبرت  یرادرهش  ادهش - نادیم  ماج - تبرت  یوضر - ناسارخ  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52527911-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52527915-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگرگ ناگرگ هاگدورف   هاگدورف میدق )  )  میدق یجراخ (  (  یجراخ لانیمرت   لانیمرت تهج   تهج تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرشب   حرشب یتاسیسات   یتاسیسات مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

تلافسآ تلافسآ هناخراک   هناخراک زاگ   زاگ راشف   راشف لیلقت   لیلقت قاطا   قاطا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7979
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دالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تانیاق

یبونج 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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6076982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیناکمورتکلا ییوزاب  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094375000594 زاین :  هرامش 

تانیاقدالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق یراذگراب  زا  لبق  مرتحم  هدننک  نیمات  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  کرادم  لودج  تسیل  هب  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  تمیق  مالعتسا  .دیئامرف و  تقد  یتساوخرد  یالاک  هب 

9766159988 یتسپ :  دک  تانئاق ،  دالوف  عمتجم  کولبمین  رهش  تانئاق - ناتسرهش  یبونج - ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32540101-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32540118-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: 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

6077095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف هعجارم  همیمض  لیاف  هب  یلیمکت  تاعالطا  بسک  تهج  افطل  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  لاو  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003033000020 زاین :  هرامش 

تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانفو  تاطابترا  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هاگتسد  6 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یرازگراب  امتح  وتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439955471 یتسپ :  دک  متسیب ،  نابایخ  زا  دعب  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84977189-021  ، 84977426-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88336456-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیناکمورتکلا یکیناکمورتکلا ییوزاب   ییوزاب دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 8080

دامرف دامرف هعجارم   هعجارم همیمض   همیمض لیاف   لیاف هبهب   یلیمکت   یلیمکت تاعالطا   تاعالطا بسک   بسک تهج   تهج افطل   افطل یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   لاو   لاو وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6077152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  هناماس  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  یگدننار  ییامنهار  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001265000110 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس یهجو  هس  لکش  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 74 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  هناماس  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  یگدننار  ییامنهار  ولبات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917363163 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ..ا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7230006-035  ، 37218082-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218474-035 :: 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم هناماس   هناماس تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یگدننار   یگدننار ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 8282

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 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم اهدک  ناریا  - ارجا بصن و  اب  هارمه  تسویپ  تسیل  قبط  تاصخشم  اب  هداس  ییوشک  برد  کیتاموتا و  ییوشک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101091661000090 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 2 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

ناریا وکس  تکرش  زا   1400x2000 mm داعبا هدش  گنر  شیپ  هزیناولاگ  هبیتک  نودب  هگنلود  هرادجود  ییوشک  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/10 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 ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یزرواشک  کناب   :: 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 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

6076163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراس یزکرم  هبعش  یزرواشک  کناب  یقرب ) هرکرک   ) پآ لور  یزادنا  هار  بصنو و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004282000036 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

تسویپ تسیل  ربارب  یرس   1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815613541 یتسپ :  دک  مشش ،  بالقنا  شبن  بالقنا -  خ  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33352591-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352591-011 :: 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

یراس یراس یزکرم   یزکرم هبعش   هبعش یزرواشک   یزرواشک کناب   کناب یقرب ) ) یقرب هرکرک   هرکرک  ) ) پآپآ لور   لور یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک یزرواشک  داهج  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6076431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قباطم  ناتسدرک  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  یدورو  برد  کج  هاگتسد  ود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101000071000124 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناگرزاب هدننک  هضرع  عجرم   SHAOXING CHAOSHID AI AUTOMATIC DOOR هدنزاس عجرم  گنیکراپ  رد  دربراک   SD2108 لدم کیتاموتا  کج  الاک :  مان 
کیمانوه تراجت  نیمث 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب یمادخ  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  ًانمض  .ددرگ  هعلاطم  تقد  اب  یتسویپ  کرادم  دانسا و  تمیق ،  داهنشیپ  هنوگره  زا  لبق  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  لیابوم 09185150363  هرامش 

6616935383 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  دازآ  هاگشناد  بنج  نارادساپ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31132134-087  ، 33289200-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33288799-087 :: 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

یزکرم یزکرم نامتخاس   نامتخاس یدورو   یدورو برد   برد کجکج   هاگتسد   هاگتسد ودود   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزرواشک کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6076740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  هب  یدالوف )  پاور  ظافح  فعاضم (  ظافح  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004110000123 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  حرش  هب  یدالوف )  پاور  ظافح  فعاضم (  ظافح  یارجا  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
عبرمرتم  1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  دشاب -  ضیوعت  تنامض  یراد  الاک  دشاب -  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  -- ددرک هبساحم  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هیارا 

7914954649 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هارراهچ  شبن  رصان -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345760-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یدالوف یدالوف پاور   پاور ظافح   ظافح فعاضم (  (  فعاضم ظافح   ظافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سرگاز نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6077085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  حرش  قبط  یکیناکم )  ) حطسمه هاگرذگ  دنبهار  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003274000109 زاین :  هرامش 
سرگاز نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   S6 لدم الاب  تعرس  اب  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
کشمیدنا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماجنا هطوبرم  دیرخرومام  طسوت  تخادرپ  دنیارف  هطوبرم  سانشراک  دأت  رابنا و  هب  الاک  لاسرا  زا  سپ  هدوب و  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09166420269 دامرف لصاح  سامت  این  سابع  یاقآ  سانشراک  اب  ینف  لاوس  هنوگره  تهج  ( زور 15 یلا  10) تفرگ دهاوخ 

6481941464 یتسپ :  دک  رذآ ،  مراهچ  یادهش  نامتخاس  - نهآ هار  نادیم  کشمیدنا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42692294-061  ، 42692690-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42629507-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش قبط   قبط یکیناکم ) ) یکیناکم  ) ) حطسمه حطسمه هاگرذگ   هاگرذگ دنبهار   دنبهار هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

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

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

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

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

6077166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هیمورا  هاگدورف  نویواپ  ینفد  یا و  هغیت  یرتم  یراحتنا 4  دض  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001177000095 زاین :  هرامش 

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  متسیس  زیرآ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RB 300-600 لدم یکیلوردیه  کرحم  متسیس  اب  یراحتنا  دض  ینفد  ینیمز  دنب  هار  الاک :  مان 

متسیس زیرآ  یسدنهم  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، هیلخت لمح ، زا  معا  هطوبرم  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب - یم  همیمض  لیاف  رد  هدش  دیق  تاصخشم  تمیق  داهنشیپ  کالم  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  هریغ  بصن و 

5737155111 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ساملس  هداج  رتمولیک 8 هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32778023-044  ، 32775019-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32770029-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

نویواپ نویواپ ینفد   ینفد وو   یایا   هغیت   هغیت یرتم   یرتم   44 یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف یا  هقطنم  بآ   :: 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 17 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریواصت  تاحیضوت و  تاصخشم ،  قبط  یا  هشیش  لرتنک  تیگ  هاگتسد  بایزلف و  لرتنک  تیگ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000019000041 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ریواصت  تاحیضوت و  تاصخشم ،  قبط  یا  هشیش  لرتنک  تیگ  هاگتسد  بایزلف و  لرتنک  تیگ  هاگتسد  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

ددرگ تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هدش  مالعا  تمیق  کیکفت  هب  روتکاف  شیپ  دشابیم  یمازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ مالعا  یرس  کی  یلک  تروصب  داتس  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  یاه  هنیزه  هیلک 
سراف یا  هقطنم  بآ  تکرش  مرا  نابایخ  زاریش  سردآ : 

7143683685 یتسپ :  دک   ، www.FRRW.IR زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32252075-071  ، 32252094-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32252073-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیتسا6076176 ردیاوید  هحفص 60)دنبهار و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیناکمورتکلا6076982 ییوزاب  هحفص 60)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

همیمض6077095 لیاف  هب  یلیمکت  تاعالطا  بسک  تهج  افطل  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  لاو  وئدیو 
دامرف هعجارم 

هحفص 60) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یایا هشیش   هشیش لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ هاگتسد   هاگتسد وو   بایزلف   بایزلف لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاشنامرک

هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسارب هاشنامرک  کلملا  نواعم  هیکت  کینورتکلا ) تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب  .تسویپ  دروارب 

1101003240000078 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
فیدر 1 دادعت : 

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

و ،( HSE همانیهاوگ ،ICT تیحالص همانیهاوگ  یاراد  ) قرب تاسیسات  هبتر  یاراد  یاه  تکرش  ناراکنامیپ و  ودشاب  یم  دقن  نروصب  رابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسیمازلا هناماس  رد  سامت  هرامش  رکذ   ) .دنشاب یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  ،HSE همانیهاوگ ،ICT تیحالص همانیهاوگ  یاراد  تکرشای 

6715875377 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  ثاریم  نابایخ  دهاش  کراپ  بنج  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38380045-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367401-083 :: 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

(( کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  ) ) هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاشنامرک

هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید طبض  هاگتسد   - 2431EP-S لدم وهاد  یلخاد  ماد  نیبرود  هتسبرادم - : یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و یلصا -  یتناراگ  تیابارت  شفنب 6  لاتیجید  نرتسو  دراه   - 4ks2-5216 لدم وهاد 

رکذ ) .تسویپ دروارب  ساسارب  هاشنامرک  یگیبرلگیب  هیکت  کینورتکلا ) تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا 
( تسیمازلا هناماس  رد  سامت  هرامش 

1101003240000077 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
فیدر  1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هاشنامرک هاشنامرک ،  لیوحت :  لحم 

یاراد ) قرب تاسیسات  هبتر  یاراد  یاه  تکرش  ناراکنامیپ و  ودشاب  یم  دقن  نروصب  رابتعا  تخادرپ.دشاب  یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب  یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  ،HSE همانیهاوگ ،ICT تیحالص همانیهاوگ  یاراد  تکرشای  و  ،( HSE همانیهاوگ ،ICT تیحالص همانیهاوگ 

6715875377 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  ثاریم  نابایخ  دهاش  کراپ  بنج  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38380045-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367401-083 :: 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  -  - 24312431 EP-SEP-S لدم   لدم وهاد   وهاد یلخاد   یلخاد ماد   ماد نیبرود   نیبرود هتسبرادم - : - : هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
 ....  .... وو یلصا -  -  یلصا یتناراگ   یتناراگ تیابارت   تیابارت   66 شفنب   شفنب لاتیجید   لاتیجید نرتسو   نرتسو دراه   دراه  -  - 44ks2 -52 16ks2 -52 16 لدم   لدم وهاد   وهاد لاتیجید   لاتیجید طبض   طبض

9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلامش ناسارخ  ناتسا  ناوریش  یلاع  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاصخشم  اب   NVR دراه و نیبرود ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  روتکاف  شیپ  رد  دوجوم  یمیدق  نیبرود  لاصتا 13  بصن و  هنیزه  هارمه  هب  بصن  الاک و  هنیزه 

1101090624000020 زاین :  هرامش 
ناوریش یلاع  شزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

بصن یلداع  قاحسا  هدننک  هضرع  عجرم   IPB1710 لاتیجید هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف  تاصخشم  اب   NVR دراه و نیبرود ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  روتکاف  شیپ  رد  دوجوم  یمیدق  نیبرود  لاصتا 13  بصن و  هنیزه  هارمه  هب  بصن  الاک و  هنیزه 

9468194419 یتسپ :  دک  درونجب ،   - ناوریش روحم  رتمولیک 7  ناوریش  ناوریش ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36353660-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36353663-058 :: 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 ناتسا  دابا  ربکا  رهش  میسن  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   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6076192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  حرش  هب  لارتناس  نفلت  ددع  ود  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093980000010 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  دابا  ربکا  رهش  میسن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هاگتسد 302 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3766193111 یتسپ :  دک  ریت ،  تفه  نادم  شبن  هر )  ) ینیمخ مما  راولب  رهش  میسن  ناتسراهب  ناتسرهش  ناتسراهب ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56767339-021  ، 56753655-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56753646-021 :: 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

NVRNVR وو   دراه   دراه نیبرود ، ، نیبرود ناونع : : ناونع 9292

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم حرش   حرش هبهب   لارتناس   لارتناس نفلت   نفلت ددع   ددع ودود   وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9393

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

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

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

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

6076269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرفربارب یتناس  هرهمو 80 تلباب  یرتم  یوزابورتم 1/5  عافترااب 9  مرگ  هزیناولاگ   - یجنلف  - یهجو تشه  نیبرود  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101092199000017 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  رب  با  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  انر  یتراجت  مان   PC_RENA لدم یدالوف   m 1 کتسد هارمه  هب  مرگ  هزیناولاگ  ششوپ  اب  یهجو  تشه   m 8 زیاس هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ایرآ رون  نیئور  یسدنهم  هدننک 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

مراط رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4591946416 یتسپ :  دک  رب ،  بآ  یرادرهش  یتایلامروما  بنج  ماما  رب خ  بآ  رهش  مراط  ناتسرهش  ناجنز  مراط ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32822714-024  ، 32822771-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32822444-024 :: 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

یهجو یهجو تشه   تشه   mm  88 زیاس   زیاس هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: 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

6076378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  حرش  هباه  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005209000035 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PIR یتراجت مان   AMOWC لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد تسیل  اباه  مشچواضاقت  دروم  یاهالاک  عون.دشاب  یم  ناتسا  نورد  هدننک  نیماتاب  تیولوا.تسویپ  تسیل  حرش  هباه  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یرازگراب  امتح " تیلاعفزاوجوروتکاف.ددرگ  یم  تخادرپ  بصنو  لیوحتزادعب  هنیزه.هدوب  یکیدیاب 

7915933849 یتسپ :  دک  نارهوگ 13 ،  هچوک  - دیهش داینب  نابایخ  - یهاماد سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33667038-076  ، 33663135-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667510-076 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیمن ناتسرهش  یزکرم  شخب  دابآ  نزی  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت هب  نیبرود  هیاپ  نودب  یبناج  مزاولو  تازیهجت  یمامت  اب  یناوخ  کالپ  تیلباق  اب  یرهش  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیبرود  3

1101100259000001 زاین :  هرامش 
نیمن ناتسرهش  یزکرم  شخب  دابا  نزی  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TIS-M2473-WSML لدم  IP ناوخ کالپ  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نیسح هدننک  هضرع  عجرم  یدمحا  نیسح  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SSE-LPB240F12 لدم  SSE یگنر ناوخ  کالپ   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یدمحا
ددع  3 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   ALBA ADC-2280P لدم  FULL-HD یا هفرح  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نیمن لیبدرا ،  لیوحت :  لحم 

دشاب هتشاد  بصن  زوجم  یاراد  یرادناتسا  تسارح  زا  دیاب  هدننک  نیمات  هکنیارب  حیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5636188176 یتسپ :  دک  دابآ ،  نزی  یاتسور  نیمن  ناتسرهش  لیبدرا  ناتسا  نیمن ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32360004-045  ، 3236004-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32360004-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیاپ هیاپ نودب   نودب یبناج   یبناج مزاولو   مزاولو تازیهجت   تازیهجت یمامت   یمامت اباب   یناوخ   یناوخ کالپ   کالپ تیلباق   تیلباق اباب   یرهش   یرهش هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : : : ناونع 9696

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قبط  ناجنز  دابآ  ناطلس  هاگتسیا  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002069 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یوسوم 09194666847 سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   . دشاب یم  یمازلا  تکرش  یراک  هموزر  یمسر و  همانزور  همانساسا ،  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت 

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

33363800-024  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف قبط   قبط ناجنز   ناجنز دابآ   دابآ ناطلس   ناطلس هاگتسیا   هاگتسیا هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: 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   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6076606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تاصخشم  قبط  تباث  یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101093023000826 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 

شواک رازفا  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   AXIS یتراجت مان   P1343 لدم تباث  یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ترازو دنلب  تسیل  رد  تسیاب  یم  هدننک  نیمات   ، تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندرک  قاصلا  ددرگ .  جرد  هدوزفا  شزرا  نودب  هدش  هئارا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  ( AVL  ) تفن

تسیمازلا اههاگشورف  یارب  ترشابم  تراک  ای  بسک  زاوج  هئارا 

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: 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

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تباث   تباث یتعنص   یتعنص هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132473  اب  قباطم  گنیتیف  تلوب -  گنیکپ - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007687 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 
تس 40 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  ، SVTB PACIFIC، THOMAS ژویفیرتناس پمپ  گنیلپوک  هرهم ، تلوب و  تاعطق  هعومجم ، الاک :  مان 

تس 40 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناهاپس راک  یژرنا و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 001-518630  پمپ  دنلگ  لماک  گنیکپ  الاک :  مان 
تس 20 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132473  اب  قباطم  گنیتیف  تلوب -  گنیکپ -  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

گنیتیف گنیتیف تلوب -  -  تلوب گنیکپ - - گنیکپ ناونع : : ناونع 9999

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

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

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

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

6076940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لحم  ات  لمح  هیارک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یفرعم  زیراو  تهج  هپس  کناب  باسح  هرامش 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
1101030138000005 زاین :  هرامش 

مالیا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-X3800A لدم بش  رد  دید  تیلباق  لسکیپاگم  زیاروتوم 8  تلاب  یناریا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 18 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.ND-X3500A لدم بش  رد  دید  تیلباق  لسکیپاگم  زیاروتوم 5  ماد  یناریا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 80 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931613677 یتسپ :  دک  سناژروا ،  یوربور  یدعس  هارراهچ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337412-084  ، 33367107-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331755-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسکیپاگم لسکیپاگم   88 زیاروتوم   زیاروتوم تلاب   تلاب یناریا   یناریا هکبش   هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 100100

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

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

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

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

6077029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  تارادا  هتسبرادم  یاهنیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000168 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998689 یتسپ :  دک  لقن ،  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331822-0843  ، 33331822-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارادا تارادا هتسبرادم   هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ،  ،  سیورس 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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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس هس  دادعت  هب  یتراظن  یاه  نیبرود  هدید  بیسآ  یاه  هناماس  تازیهجت  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000248 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: 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

هناماس هناماس هسهس   دادعت   دادعت هبهب   یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود هدید   هدید بیسآ   بیسآ یاه   یاه هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 102102

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6077190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس هاگدورف  هتسبرادم )  نیبرود  یریوصت (  تراظن  زکرم  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001592000023 زاین :  هرامش 
نانمس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدهاشم  لباق  تسویپ  لیاف  رد  دادرارق  تامازلا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3535145111 یتسپ :  دک  نانمس ،  هاگدورف  ناغماد  هداج  رتمولیک 10  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350051-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350050-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6077198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و دانسا  هیهت  ناتسزوخ و  ناگزمره و  ردانب  یربوان  کمک  مئالع  یکینورتکلا  شیاپ  یاهمتسیس  هیاپ  یحارط  هعلاطم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم هصقانم  یناگرزاب 

1101003292000249 زاین :  هرامش 
یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1402/04/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: 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

 ( ( هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یریوصت (  (  یریوصت تراظن   تراظن زکرم   زکرم ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 103103

ردانب ردانب یربوان   یربوان کمک   کمک مئالع   مئالع یکینورتکلا   یکینورتکلا شیاپ   شیاپ یاهمتسیس   یاهمتسیس هیاپ   هیاپ یحارط   یحارط وو   هعلاطم   هعلاطم ناونع : : ناونع 104104

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دابآ نسح  ) نیبرود بصن  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000343 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   D-01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 1,029 دادعت : 
1401/10/28 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

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

رازفا6076219 مرنو  نیبرود  هحفص 60)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیبرود نیبرود بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 105105
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

مالیا ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  قباطم  رورس  قاتا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا  هباشم  الاک  دک  ناریا 
دشاب یم  تسویپ  دیرخ  تسیل 

1101004014000052 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   AS5300-8E1-240-AC لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت   ACCESS رورس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ  تسیل  قباطم  رورس  قاتا  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هباشم  الاک  دک  ناریا 

دشاب  یم  تسویپ  تازیهجت  دیرخ  تسیل 
دشاب یم  یدقن  تروصب  غلبم  یقبام  دیسر 1404/3/26 و  رس  اب  دنب ب  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  دیرخ  غلبم  زا  یشخب  تخادرپ 

6931993119 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا  -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332286-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337831-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

6076929CISCO Access Point(38 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دیرخ6076983 تسیل  تسا  هباشم  الاک  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قباطم  رورس  قاتا  تازیهجت  دیرخ 
دشاب یم  تسویپ 

هحفص 87) )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6076185NVR دراه و هحفص 73)نیبرود ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ دیرخ   دیرخ تسیل   تسیل تسا   تسا هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم رورس   رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

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   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رابنا6076135 قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 33)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تنیوپ6077161 سسکا  هحفص 38)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبناج6076476 مزاولو  تازیهجت  یمامت  اب  یناوخ  کالپ  تیلباق  اب  یرهش  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  : 
هیاپ نودب 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6077039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیجیپ گنیجیپ نوفورکیم   نوفورکیم نفلت -  -  نفلت زکرم   زکرم ناونع : : ناونع 107107
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

P/F BOSCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005364 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رایس تاطابترا  نونف  تکرش  هدنزاس  عجرم  لدم 25  لیابوم  لسن 2/5   BSC 512 TRX عون نفلت  زکرم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
رایس تاطابترا  نونف  تکرش  هدنزاس  عجرم  لدم 25  لیابوم  لسن 2/5   BSC 256 TRX نفلت زکرم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

لتایک هدننک  هضرع  عجرم   DECT لدم میس  یب  نفلت  زکرم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   MITEL NETWORKS هدنزاس عجرم   MITEL یتراجت مان   MN3300 لدم  1GB Ram Controller نفلت زکرم  الاک :  مان 

ایوپ کت  انشآ  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
تیریدم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BOSCH هدنزاس عجرم  انلپ  یتراجت  مان   LBB1950/10 لدم  CALL STATION گنیجیپ نوفورکیم  الاک :  مان 

نمیا اگار  دنمشوه 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BOSCH هدنزاس عجرم  وریواپ  یتراجت  مان   PVA-15CST لدم  CALL STATION گنیجیپ نوفورکیم  الاک :  مان 

نمیا اگار  دنمشوه  تیریدم 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضاقت هرامش  .تسا  هدننک  نیمات  اب  یزادنا  هار  بصنو و  الاک  لاسرا  هنیزه  .دوش  هئارا  تسویپ  یاضاقت  ساسا  رب  طقف  یلام  / ینف داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  رد  اضاقت  هرامش  افطل  .دشابیم   9350415.

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

83768035-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: 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

گنیجیپ6077039 نوفورکیم  نفلت -  هحفص 89)زکرم  گنیجیپ  ( گنیجیپ

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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سراف یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6075991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تعاس 8  ) هزور کی 1  قیرح  حناوس و  یهدنامرف  یروضح  یشزومآ  هرود  یرازگرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001054000177 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اهشزومآ ریاس  سیورس :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134996644 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  یوربور  دنز  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32333199-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32307081-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن لحم  ات  لمح  + قیرح دض  یلور  شوپفک  تیش و  پات  شوپ  راوید  موینیمولآ و  لیات  بصن  ارجا و  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005226000016 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شوپراوید لناپ و  الاک :  مان 
عبرم رتم  155 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن لحم  ات  لمح  + قیرح دض  یلور  شوپفک  تیش و  پات  شوپ  راوید  موینیمولآ و  لیات  بصن  ارجا و  حلاصم و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818613137 یتسپ :  دک  ترادا ،  عمتجم  ناماس - هزاورد  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32227012-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220036-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تعاس تعاس 88  ) ) هزور هزور   11 کیکی   قیرح   قیرح وو   حناوس   حناوس یهدنامرف   یهدنامرف یروضح   یروضح یشزومآ   یشزومآ هرود   هرود یرازگرب   یرازگرب ناونع : : ناونع 108108

قیرح قیرح دضدض   یلور   یلور شوپفک   شوپفک وو   تیش   تیش پات   پات شوپ   شوپ راوید   راوید وو   موینیمولآ   موینیمولآ لیات   لیات بصن   بصن وو   ارجا   ارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6076834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط  تالآ  قاری  هریگتسد و  ، تاسلج نلاس  برد  ، تقرس دض  برداه  قاتا  برد  ارجا  بصن و  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09357772977: سامت هرامش 
تسا یمازلا  هژورپ  لحم  زا  دیدزاب 

1101000476000085 زاین :  هرامش 
نامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

برغ زیهجت  انث  هدننک  هضرع  عجرم  هداس  لدم   80x200 cm داعبا مرچ  شکور  اب  ناتروا  یلپ  سنج  قاتا  یدورو  رد  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
یتعارز اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   200x70 cm داعبا  PVC سنج باوخ  قاتا  رد  الاک :  مان 

ددع 106 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

راصح مرکم  یضترم  هدننک  هضرع  عجرم   ASAS SAN یتراجت مان   LVG200-1250 لدم هرجنپ  رد و  تالآ  قاری  هریگتسد  الاک :  مان 
ددع 106 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 3 دادعت : 

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

.ددرگ هظحالم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  بصن  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 
نامرک ناتسا  رد  لاعف  هدنیامن  ربتعم و  ههام  یتناراگ 60  اب 

 : یتسپ دک  یلخاد ،   31343600 نفلت  - هپس کناب   3 هرامش نامتخاس  - سراپ لته  یوربور  - یمالسا یروهمج  رولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613734158

31343600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31343600-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تالآ تالآ قاری   قاری وو   هریگتسد   هریگتسد ،، تاسلج تاسلج نلاس   نلاس برد   برد ،، تقرس تقرس دضدض   برداه   برداه قاتا   قاتا برد   برد ارجا   ارجا وو   بصن   بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 1101 10
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نانمس هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6076996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقرس دض  قیرح و  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001592000022 زاین :  هرامش 
نانمس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  اقیقد  یلاسرا  یالاک  تسا .  هدیدرگ  دیق  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3535145111 یتسپ :  دک  نانمس ،  هاگدورف  ناغماد  هداج  رتمولیک 10  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350051-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350050-023 :: 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

6075991( تعاس 8  ) هزور کی 1  قیرح  حناوس و  یهدنامرف  یروضح  یشزومآ  هرود  هحفص 9)یرازگرب  قیرح  ( قیرح

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

رابنا6076135 قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 33)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دض6076471 یلور  شوپفک  تیش و  پات  شوپ  راوید  موینیمولآ و  لیات  بصن  ارجا و  حلاصم و  هیهت 
قیرح

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

لاحمراهچ و6076711 ناتسا  لک  هرادا  رورس  قاتا  دنمشوه  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار 
ددرگ تسویپ  امتح  تمیق  زیر.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   . یرایتخب

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تالآ6076834 قاری  هریگتسد و  ، تاسلج نلاس  برد  ، تقرس دض  برداه  قاتا  برد  ارجا  بصن و  ، هحفص 9)هیهت قیرح  ( قیرح

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

تقرس6076996 دض  قیرح و  دض  هحفص 9)برد  قیرح  ( قیرح

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

دنمشوه6077005 قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  تازیهجت  مزاول و  هحفص 33)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تقرس تقرس دضدض   وو   قیرح   قیرح دضدض   برد   برد 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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(( 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نارهت6077154 هاگشناد  شیک  سیدرپ  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  هحفص 33)ینابیتشپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6076013( کینورتکلا تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هحفص 73)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ماد6076034 نیبرود  هتسبرادم - : یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ  یراذگاو 
دراه  - 4ks2-5216 لدم وهاد  لاتیجید  طبض  هاگتسد   - 2431EP-S لدم وهاد  یلخاد 

 .... و یلصا -  یتناراگ  تیابارت  شفنب 6  لاتیجید  نرتسو 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6076200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  ینپاژ  نزوس  نیشام  بصن  تاقلعتم  ملق  6 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000195 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یگدنزاس نانابهار  هدننک  هضرع  عجرم   S700K یکیرتکلا همین  نزوس  نیشام  روتکتد  هلیم  دمن  هساک  هعطق  شوپرد  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/10 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

روتکتد  :: 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

یکیرتکلا6076200 همین  نزوس  نیشام  روتکتد  هلیم  دمن  هساک  هعطق  هحفص 94)شوپرد  روتکتد  ( روتکتد

یکیرتکلا یکیرتکلا همین   همین نزوس   نزوس نیشام   نیشام روتکتد   روتکتد هلیم   هلیم دمن   دمن هساک   هساک هعطق   هعطق شوپرد   شوپرد ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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

6076013( کینورتکلا تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هحفص 73)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ماد6076034 نیبرود  هتسبرادم - : یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ  یراذگاو 
دراه  - 4ks2-5216 لدم وهاد  لاتیجید  طبض  هاگتسد   - 2431EP-S لدم وهاد  یلخاد 

 .... و یلصا -  یتناراگ  تیابارت  شفنب 6  لاتیجید  نرتسو 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6076185NVR دراه و هحفص 73)نیبرود ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کرادم6076192 حرش  هب  لارتناس  نفلت  ددع  ود  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و 
یتسویپ

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رازفا6076219 مرنو  نیبرود  هحفص 60)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یهجو6076269 تشه   m 8 زیاس هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 73)هیاپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6076378 نیبرود  یکینورتکلا  هحفص 73)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج6076476 مزاولو  تازیهجت  یمامت  اب  یناوخ  کالپ  تیلباق  اب  یرهش  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  : 
هیاپ نودب 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه6076578 لیاف  قبط  ناجنز  دابآ  ناطلس  هاگتسیا  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و 
تسویپ

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسا6076606 هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  مالعتسا  تاصخشم  قبط  تباث  یتعنص  هتسب  رادم  هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لسکیپاگم6076940 زیاروتوم 8  تلاب  یناریا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تارادا6077029 هتسبرادم  یاهنیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 73)سیورس ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هناماس6077064 هس  دادعت  هب  یتراظن  یاه  نیبرود  هدید  بیسآ  یاه  هناماس  تازیهجت  بصن  هحفص 73)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6077190 ( هتسبرادم نیبرود  یریوصت (  تراظن  زکرم  هحفص 73)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6077261 بصن  هحفص 73)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6076072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لافطا یژولوکنآ  شخب  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000529 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان   D4SL8C25F لدم  Unity 480 XT هنایار هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

نایناریا اه  هداد  قفا  یسدنهم  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هرامش اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  دیئامن  یراذگراب  مالعتسا  مرف  هارمه  هبار  دوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  هیلک  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  09378125741

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

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

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لافطا لافطا یژولوکنآ   یژولوکنآ شخب   شخب هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 113113

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همدخ اب  الاب  هب  2000 لدم هتعاس  نت 24 7 ای کارتفیل 5 نیمات  حتف  81 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007462 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همدخ اب  الاب  هب  2000 لدم هتعاس  نت 24 7 ای کارتفیل 5 نیمات  حتف  56 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007463 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همدخ همدخ اباب   الاب   الاب هبهب   20002000 لدم لدم هتعاس   هتعاس نتنت  2424 77 ایای 55 کارتفیل   کارتفیل نیمات   نیمات حتف   حتف 8181 ناونع : : ناونع 1141 14

همدخ همدخ اباب   الاب   الاب هبهب   20002000 لدم لدم هتعاس   هتعاس نتنت  2424 77 ایای 55 کارتفیل   کارتفیل نیمات   نیمات حتف   حتف 5656 ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کارتفیل حتف  91 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
همدخ اب  الاب  هب  2000 لدم هتعاس  نت 24 7 ای کارتفیل 5 نیمات 

1101093985007464 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیک هقطنم  هتعاس  یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  تالیس  لاقثارج  حتف  61 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007466 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همدخ همدخ اباب   الاب   الاب هبهب   20002000 لدم لدم هتعاس   هتعاس نتنت  2424 77 ایای 55 کارتفیل   کارتفیل نیمات   نیمات کارتفیل   کارتفیل حتف   حتف 9191 ناونع : : ناونع 1161 16

شیک شیک هقطنم   هقطنم هتعاس   هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات تالیس   تالیس لاقثارج   لاقثارج حتف   حتف 6161 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 :
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تایلمع 61 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شیک هقطنم  هتعاس  یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات 

1101093985007467 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001016000118 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076647 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی  ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یربهار تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,841,781,711 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/01/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 12 یمطاف  نادیم   ، 1431663651 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک شیک هقطنم   هقطنم هتعاس   هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات تایلمع   تایلمع 6161 ناونع : : ناونع 118118

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یربهار   یربهار یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1191 19

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   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001016000101 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076648 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف  ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یربهار تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   8,506,323,416 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/01/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 12 یمطاف  نادیم  نارهت   ، 1431663651 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001016000096 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076649 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس  ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یربهار تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,169,056,564 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/01/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 12 یمطاف  نادیم  نارهت   ، 1431663651 یتسپ :  دک  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یربهار   یربهار یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 120120

نانمس نانمس ناتسا   ناتسا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یربهار   یربهار یراذگاو   یراذگاو یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

زا 142 ھحفص 100 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e9h9clh4qy3na?user=37505&ntc=6076648
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6076648?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ek8gakexem7b3?user=37505&ntc=6076649
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6076649?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001016000102 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076650 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوزق  ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یربهار تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,162,569,138 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/01/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 12 یمطاف  نادیم  نارهت   ، 1431663651 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001016000104 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076651 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق  ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یربهار تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,197,977,139 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/01/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 12 داهج  نادیم  نارهت   ، 1431663651 یتسپ :  دک  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق نیوزق ناتسا   ناتسا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یربهار   یربهار یراذگاو   یراذگاو یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 122122

مقمق ناتسا   ناتسا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یربهار   یربهار یراذگاو   یراذگاو یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 123123

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

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

زا 142 ھحفص 101 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pfcvjmwvaslcc?user=37505&ntc=6076650
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6076650?code=37505
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6076651?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001016000098 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076652 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهباچ )  ) ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یربهار تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,281,775,996 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/01/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 12 یمطاف  نادیم  نارهت   ، 1431663651 یتسپ :  دک  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001016000107 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076653 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک  ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یربهار تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   7,134,129,131 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/01/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 12 یمطاف  نادیم   ، 1431663651 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو ناتسیس   ناتسیس ناتسا   ناتسا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یربهار   یربهار یراذگاو   یراذگاو یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ناتسچولب ناتسچولب

124124

نامرک نامرک ناتسا   ناتسا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یربهار   یربهار یراذگاو   یراذگاو یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 125125

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

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

زا 142 ھحفص 102 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ejau8ngy4qu9f?user=37505&ntc=6076652
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6076652?code=37505
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6076653?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001016000113 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076654 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ  ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یربهار تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,652,649,706 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/01/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 12 یمطاف  نادیم  نارهت   ، 1431663651 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001016000111 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076655 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ  ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یربهار تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   8,945,810,843 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/01/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 12 یمطاف  نادیم   ، 1431663651 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ نالیگ ناتسا   ناتسا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یربهار   یربهار یراذگاو   یراذگاو یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 126126

ناتسلگ ناتسلگ ناتسا   ناتسا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یربهار   یربهار یراذگاو   یراذگاو یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 127127

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   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001016000114 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076656 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرل  ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یربهار تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   9,318,905,127 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/01/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 12 یمطاف  نادیم   ، 1431663651 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001016000116 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076657 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یربهار تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,459,757,707 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/01/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 12 یمطاف  نادیم   ، 1431663651 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسرل ناتسا   ناتسا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یربهار   یربهار یراذگاو   یراذگاو یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 128128

یزکرم یزکرم ناتسا   ناتسا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یربهار   یربهار یراذگاو   یراذگاو یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 129129
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ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001016000115 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076812 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام  ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یربهار تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,725,661,137 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/01/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 12 یمطاف  نادیم   ، 1431663651 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تانیاق

یبونج 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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6077175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتفا یهاوگ  یاراد   SSF جیروتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094375000595 زاین :  هرامش 

تانیاقدالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هنایار دربهار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق یراذگراب  زا  لبق  مرتحم  هدننک  نیمات  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  کرادم  لودج  تسیل  هب  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  تمیق  مالعتسا  .دیئامرف و  تقد  یتساوخرد  یالاک  هب 

9766159988 یتسپ :  دک  تانئاق ،  دالوف  عمتجم  کولبمین  رهش  تانئاق - ناتسرهش  یبونج - ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32540101-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32540118-056 :: 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 130130

SSFSSF  جیروتسا جیروتسا ناونع : : ناونع 131131
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسلگ

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنس اتید  پآ  کب  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091154000030 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روشک  HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666-815100-B21 HPE  ) لدم  GB 32 تیفرظ رورس  لانرتنیا  مر  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
اناپ روآ  نف  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   QNAP هدنزاس عجرم   QNAP یتراجت مان   8bay لدم لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

هکبش ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   1.2TB 10k sas-SFF لدم  TB 1/2 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
هکبش ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   PC2-5300 لدم  GB 16 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   V 200 ژاتلو  EVA4000 لدم هظفاح  تراک   cashe یرتاب الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   SAS DESK SHELF لدم رورس  لماک  نف  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SEAGATE یتراجت مان   GB 750 تیفرظ  ST9750420AS لدم هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   FC-SATA یتراجت مان   V 3/2 ژاتلو  PFRUAG02-01 لدم هظفاح  تراک   cashe یرتاب الاک :  مان 

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

عجرم  HP یتراجت مان   HPE DL38X GEN10 12GB SAS EXPANDER CARD KIT WITH CABLES لدم هنایار  رورس  کسید  دراه  هظفحم  الاک :  مان 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس

ددع 2 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

عجرم  HP یتراجت مان   HP 8-BAY SFF HARD DRIVE CAGE FOR PROLIANT DL380 826691-B21 لدم هنایار  رورس  کسید  دراه  هظفحم  الاک :  مان 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس

ددع 4 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمامت تیاعرو  هدوب  یمازلا  تسویپ  نتم  لماک  هعلاطم  / ددرگ ماجنا  هام  کی  دنبو 12  یراکزور  فرظ 3  رثکادحو  هدنرب  هب  مالعازادعبالاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگ  تمیق  روتکاف  شیپ  رددرادندک  ناریا  تسویپ  لیاف  هرامش 10و8 فیدر.دوش  یم  فذح  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع  تروصرد  یرابجا  نآ 

هظفحم هظفحم رورس -  -  رورس لماک   لماک نفنف   هظفاح - - هظفاح تراک   تراک   cashecashe یرتاب   یرتاب هنایار   - - هنایار مرمر   کسید -  -  کسید دراه   دراه لانرتسکا -  -  لانرتسکا زاس   زاس هریخذ   هریخذ رورس -  -  رورس لانرتنیا   لانرتنیا مرمر   ناونع : : ناونع
هنایار هنایار رورس   رورس کسید   کسید دراه   دراه

132132
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4918936316 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  ناکریه -  راولب  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32139865-017  ، 32430310-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32420100-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001060042000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077326 :: هرازه هرازه :: 1401/10/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف  تاصخشم  لودج  و  تسویپ , دانسا  رد  جردنم  حرش  هب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   900,000,000 نیمضت :  غلبم 

.تسا  لوبق  دروم  زین  زاریش  هاگشناد  هجو  رد  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  نیمضت :  تاحیضوت 
15:00 تعاس : 1401/11/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یمومع روما  تیریدم  مود  هقبط  زاریش  هاگشناد  یزکرم  تیریدم  مج  ماج  یادتبا  مرا  نادیم   ، 7194684334 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینابیتشپ و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EMCEMC  زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 133133

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   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001016000117 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077335 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه  ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یربهار تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,710,557,707 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/01/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 12 یمطاف  نادیم   ، 1431663651 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001016000105 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077349 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک  ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یربهار تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,794,834,847 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/01/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 12 یمطاف  نادیم   ، 1431663651 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یربهار   یربهار یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 134134

ناتسا ناتسا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یربهار   یربهار یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 135135

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   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001016000109 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077350 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا  هاشنامرک و  ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یربهار تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   10,402,635,193 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/01/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 12 یمطاف  نادیم   ، 1431663651 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6077394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم زاین  دروم  تسویپ  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  یتناراگ و  اب  مویکو  یرتیل  رکنات 5000  دددع  دادعت.تسا 1  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101091319000139 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رکنات الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
میرک طابر  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح و هنیزه.دشاب  یم  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  یتناراگ و  اب  مویکو  یرتیل  رکنات 5000  دددع  دادعت.تسا 1  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56882052-021  ، 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسا ناتسا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یربهار   یربهار یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 136136

مویکو مویکو یرتیل   یرتیل   50005000 رکنات   رکنات ناونع : : ناونع 137137
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لافطا6076072 یژولوکنآ  شخب  هکبش  هحفص 96)تازیهجت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

همدخ6076519 اب  الاب  هب  2000 لدم هتعاس  نت 24 7 ای کارتفیل 5 نیمات  حتف  هحفص 96)81 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

همدخ6076522 اب  الاب  هب  2000 لدم هتعاس  نت 24 7 ای کارتفیل 5 نیمات  حتف  هحفص 96)56 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

همدخ6076530 اب  الاب  هب  2000 لدم هتعاس  نت 24 7 ای کارتفیل 5 نیمات  کارتفیل  حتف  هحفص 96)91 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

شیک6076538 هقطنم  هتعاس  یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  تالیس  لاقثارج  حتف  هحفص 96)61 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

شیک6076558 هقطنم  هتعاس  یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  تایلمع  هحفص 96)61 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس6076647 هریخذ  زکارم  یربهار  هحفص 96)یراذگاو  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس6076648 هریخذ  زکارم  یربهار  هحفص 96)یراذگاو  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هریخذ6076649 زکارم  یربهار  یراذگاو  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
نانمس ناتسا  یزاس 

هحفص 96) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هریخذ6076650 زکارم  یربهار  یراذگاو  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
نیوزق ناتسا  یزاس 

هحفص 96) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هریخذ6076651 زکارم  یربهار  یراذگاو  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
مق ناتسا  یزاس 

هحفص 96) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هریخذ6076652 زکارم  یربهار  یراذگاو  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یزاس 

هحفص 96) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هریخذ6076653 زکارم  یربهار  یراذگاو  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
نامرک ناتسا  یزاس 

هحفص 96) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هریخذ6076654 زکارم  یربهار  یراذگاو  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
نالیگ ناتسا  یزاس 

هحفص 96) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هریخذ6076655 زکارم  یربهار  یراذگاو  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
ناتسلگ ناتسا  یزاس 

هحفص 96) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هریخذ6076656 زکارم  یربهار  یراذگاو  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
ناتسرل ناتسا  یزاس 

هحفص 96) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هریخذ6076657 زکارم  یربهار  یراذگاو  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
یزکرم ناتسا  یزاس 

هحفص 96) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس6076812 هریخذ  زکارم  یربهار  هحفص 96)یراذگاو  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6077175SSF هحفص 96)جیروتسا زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تراک6077202  cashe یرتاب هنایار  - مر  کسید -  دراه  لانرتسکا -  زاس  هریخذ  رورس -  لانرتنیا  مر 
هنایار رورس  کسید  دراه  هظفحم  رورس -  لماک  نف  هظفاح -

هحفص 96) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6077326EMC زاس هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 96)هصقانم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس6077335 هریخذ  زکارم  یربهار  هحفص 96)یراذگاو  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ناتسا6077349 یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  هحفص 96)یراذگاو  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ناتسا6077350 یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  هحفص 96)یراذگاو  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

مویکو6077394 یرتیل  هحفص 96)رکنات 5000  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیتسا6076176 ردیاوید  هحفص 60)دنبهار و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیناکمورتکلا6076982 ییوزاب  هحفص 60)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6077085 ینف  تاصخشم  حرش  قبط  یکیناکم )  ) حطسمه هاگرذگ  دنبهار  هاگتسد  کی  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

نویواپ6077166 ینفد  یا و  هغیت  یرتم  یراحتنا 4  دض  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

لیتسا6076176 ردیاوید  هحفص 60)دنبهار و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیناکمورتکلا6076982 ییوزاب  هحفص 60)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6077085 ینف  تاصخشم  حرش  قبط  یکیناکم )  ) حطسمه هاگرذگ  دنبهار  هاگتسد  کی  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6076051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قفو  دنهس  هاگورین  زاین  دروم  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001525000322 زاین :  هرامش 

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  قفو  دنهس  هاگورین  زاین  دروم  رورس  دیرخ  - 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هداد  یاه  داهنشیپ  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  هجوت :
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن تدوع  انیع  لمح ) هنیزه   ) هدننک نیمات  هنیزه  هب  ار  هدشن  دیئات  یالاک  دوب  دهاوخ  زاجم  امرفراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راتخم  اه  متیآ  زا  کی  ره  باختنا  رد  امرفراک 

.دشاب یم  بانب  دنهس  هاگورین  رابنا  برد  لیوحت 

دک  ، D دحاو هقبط 5 ،  درمز ،  نامتخاس  ش.آ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یوربور  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156917139 یتسپ : 

33248481-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33248496-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قفو   قفو دنهس   دنهس هاگورین   هاگورین زاین   زاین دروم   دروم رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138
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زربلا یرادناتسا   :: 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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6076202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004079000049 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تسیل  هب  حرش  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادا لحارم  زادعب  یدقن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3144793436 یتسپ :  دک  زربلا ،  یرادناتسا  کالپ 470- - ناهام راولب  - رهشناهج جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34438502-026  ، 34438501-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34438510-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ دابآ  مالسا  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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6076438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000753 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع تسویپ 1 تاصخشم  قبط   g10 رورس - 

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

1401/10/28 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  + دسررب زکرم   IT دحاو هیدات  هب  الاک  + دشاب رراد  تنامض  درادتاتسا  الاک   + الاک لیوحت  زا  سپ  هامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3858530-0918  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139

G10G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 140140
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اسف 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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتام روفنا  یهاوگ  یاراد  یناریا  رورس  تیولوا  تسویپ )  تسیل  قبط   ) کیتام روفنا  ویب  هورگ  هنایار  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000911 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کیتام روفنا  یهاوگ  یاراد  یناریا  رورس  تیولوا  تسویپ )  تسیل  قبط   ) کیتام روفنا  ویب  هورگ  هنایار  متسیس  دیرخ  - 

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

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

یس زا  دعب  هاگشناد  زاین  دروم  کرادم  هیاراو  الاک  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هدز  ناسکی  روتکافو  یداهنشیپ  تمیق  طسوتم  ینف  یگنهامه  تهج  هرامش 09173303491 یراک  زور 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53353615-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتام کیتام روفنا   روفنا یهاوگ   یهاوگ یاراد   یاراد یناریا   یناریا رورس   رورس تیولوا   تیولوا تسویپ )  )  تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) کیتام کیتام روفنا   روفنا ویب   ویب هورگ   هورگ هنایار   هنایار متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141

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

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

6077157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم اهدک  ناریا  نمض  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  طیارش و  قباطم   G10 plus DL 380 24 sff رورس هاگتسد  دیرخ 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101090648000030 زاین :  هرامش 
هاشنامرک یرادرهش  اواف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant DL 380 G6 SFF chassis server لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  نمض  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  طیارش و  قباطم   G10 plus DL 380 24 sff رورس هاگتسد  دیرخ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713815678 یتسپ :  دک  اواف ،  نامزاس  نوتسیب  یتاقبط  گنیکراپ  یوربور  لداعدادح  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37274242-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37296588-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناریا   ناریا نمض   نمض ردرد   هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب کرادم   کرادم وو   طیارش   طیارش قباطم   قباطم   G10  plus  DL 380 24 sffG10  plus  DL 380 24 sff  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 142142

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003567000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077192 :: هرازه هرازه :: 1401/10/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم دانسا و  هب  هجوت  اب  هاشنامرک  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نامتخاس  رد  رتنس  اتید  داجیا  قباس و  لک  هرادا  رورس  قاتا  لاقتنا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کرادم  ریاس  اه و  تسویپ  اه و  مرف   ، دادرارق  ، هصقانم طیارش 
هاشنامرک  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هب هجوت  اب  هاشنامرک  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نامتخاس  رد  رتنس  اتید  داجیا  قباس و  لک  هرادا  رورس  قاتا  لاقتنا  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
کرادم ریاس  اه و  تسویپ  اه و  مرف   ، دادرارق  ، هصقانم طیارش  کرادم  دانسا و 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,550,000,000 نیمضت :  غلبم 

دانسا و هب  هجوت  اب  هاشنامرک  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نامتخاس  رد  رتنس  اتید  داجیا  قباس و  لک  هرادا  رورس  قاتا  لاقتنا  هژورپ  نیمضت :  تاحیضوت 
کرادم  ریاس  اه و  تسویپ  اه و  مرف   ، دادرارق  ، هصقانم طیارش  کرادم 

14:00 تعاس : 1402/01/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یعاطم  دیهش  راولب  کیزاف  نایگنهرف  هاشنامرک   ، 6714716877 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هاشنامرک

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005884000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077291 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 hp g10 رورس هاگتسد  هس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسلگ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا ) یروآنف  ) یرادا تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   720,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/12/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقبط 5 یعامتجا  ینمات  یرادا  عمتجم  تلادع 11  رصعیلو  ناگرگ خ   ، 4917754195 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رورس رورس قاتا   قاتا بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 143143

رورس رورس یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 144144

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

یربا6075992 شنایار  رب  ینتبم  اهرورس ، ینابزیم  هدرتسگ CDN و  ییاوتحم  عیزوت  تامدخ  تفایرد 
IAS

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسویپ6076051 تاصخشم  قفو  دنهس  هاگورین  زاین  دروم  رورس  هحفص 112)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6076202 مالقا  هحفص 112)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6076438G10 رورس هحفص 112)دیرخ  رورس  ( رورس

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

یناریا6076579 رورس  تیولوا  تسویپ )  تسیل  قبط   ) کیتام روفنا  ویب  هورگ  هنایار  متسیس  دیرخ 
کیتام روفنا  یهاوگ  یاراد 

هحفص 112) رورس  ( رورس

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

لاحمراهچ و6076711 ناتسا  لک  هرادا  رورس  قاتا  دنمشوه  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار 
ددرگ تسویپ  امتح  تمیق  زیر.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   . یرایتخب

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تالآ6076834 قاری  هریگتسد و  ، تاسلج نلاس  برد  ، تقرس دض  برداه  قاتا  برد  ارجا  بصن و  ، هحفص 9)هیهت قیرح  ( قیرح

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

دیرخ6076983 تسیل  تسا  هباشم  الاک  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قباطم  رورس  قاتا  تازیهجت  دیرخ 
دشاب یم  تسویپ 

هحفص 87) )  accessaccess

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

تقرس6076996 دض  قیرح و  دض  هحفص 9)برد  قیرح  ( قیرح

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

هدش6077157 یراذگراب  کرادم  طیارش و  قباطم   G10 plus DL 380 24 sff رورس هاگتسد  دیرخ 1 
.دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  نمض  رد 

هحفص 112) رورس  ( رورس

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

رورس6077192 قاتا  بصن  هیهت و  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هحفص 112)هصقانم  رورس  ( رورس

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

تراک6077202  cashe یرتاب هنایار  - مر  کسید -  دراه  لانرتسکا -  زاس  هریخذ  رورس -  لانرتنیا  مر 
هنایار رورس  کسید  دراه  هظفحم  رورس -  لماک  نف  هظفاح -

هحفص 96) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس6077291 یرازفا  تخس  تازیهجت  هحفص 112)دیرخ  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CCN15-30/GS60-E2 لدمروسنس -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
CCN15-30/GS60-E2 لدمروسنس -2

DVP12SE11T لدماتلد PLC-3
اتلد لسدول  لوژام  -4

هعسوت لوژام  -5
هعسوت لوژام  -6

1101001609003311 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دالوف هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   ITALCOPPIE هدنزاس عجرم   THERMOCOUPLE PT100 یتراجت مان   RTD PT100 یترارح لپوکومرت  الاک :  مان 
ناریا یژایلآ 

ددع 21 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگداش 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 00 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RTD PT100RTD PT100 یترارح   یترارح لپوکومرت   لپوکومرت ناونع : : ناونع 145145

راد راد روسنس   روسنس یفقس   یفقس ییانشور   ییانشور غارچ   غارچ  - - LEDLED  روتکژورپ روتکژورپ غارچ   غارچ ییانشور - - ییانشور غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ ینهآ -  -  ینهآ یکراپ   یکراپ غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 146146
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لقن ولمح  هنیزه ی  یگنهامه 09162564200  دوش .  هجوت  الاک  دروم  رد  تاحیضوت  هب  افطل  هدش .  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب 

1101091731000036 زاین :  هرامش 
ناگداش ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ایرآ رهم  طوبه  هدننک  هضرع  عجرم  امه  یتراجت  مان  امه 6061  لدم  ینهآ  یکراپ  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
کارا هزاس  رون  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 085   m 9 لوط یدالوف  یهجو  تشه  ییانشور  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

روآ نف  رمیلپ  اناد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DBL-FL-200 لدم  W 200 ناوت  LED روتکژورپ غارچ  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
شرآ یراجت  یتعنص  هدنزاس  عجرم  برغ  طبار  شرآ  یراجت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  شرآ  یتراجت  مان  اناید  لدم   W 100 ناوت یباتهم  روتکژورپ  غارچ  الاک :  مان 

برغ طبار 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
سیدنت تعنص  کالفا  هدننک  هضرع  عجرم  اتسر  یتراجت  مان  ناسیت  لدم   W 36 ناوت راد  روسنس  یفقس  ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

سیدنت تعنص  کالفا  هدننک  هضرع  عجرم  اتسر  یتراجت  مان  نیبات  لدم   W 36 ناوت راد  روسنس  یفقس  ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
قرب نایاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناتفت  حرط   W 60 ناوت  LED ینابایخ ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

ناگداش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  اب  لقن  ولمح  هنیزه ی  یگنهامه 09162564200  دوش .  هجوت  الاک  دروم  رد  تاحیضوت  هب  افطل  هدش .  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6431797919 یتسپ :  دک  مانمگ ،  یادهش  رازم  بنج  یبرغ  رنهاب  هلال خ  هار  راهچ  ناگداش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53725133-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53725133-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم   ) تولیاپوتا 0006108 مزیناکم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228002088 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XB4BA42 لدم زمرق  نتاب  شوپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
امگیز تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   DPS لدم راشف  فالتخا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

روپ یقت  نیورپ  هدننک  هضرع  عجرم   ZHEJIANG یتراجت مان   35DS لدم یمرها  مزیناکم  ریش  ندرک  هتسب  زاب و  لماک  رگلمع  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زلف نیذآ  روآرف  عیانص  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   in 1 زیاس  2CLASS150-1 لدم زاگ  تفن و  تعنص  دربراک  راد  تولیاپ  نانیمطا  ریش  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

6075996RTD PT100 یترارح هحفص 118)لپوکومرت  روسنس  ( روسنس

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

زاگ6076583 صیخشت  هحفص 33)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یفقس6076867 ییانشور  غارچ   - LED روتکژورپ غارچ  ییانشور - غارچ  هیاپ  ینهآ -  یکراپ  غارچ  هیاپ 
راد روسنس 

هحفص 118) روسنس  ( روسنس

تولیاپوتا تولیاپوتا مزیناکم   مزیناکم ناونع : : ناونع 147147
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تولیاپوتا6077054 هحفص 118)مزیناکم  روسنس  ( روسنس

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

روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCCPP-99-1401-5 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6076196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ...( HBA و یرونربیف -  لوژام  - HPE MSA 2062 جیروتسا هکبش - چیئوس   ) لماش یرتویپماک  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامرف هعجارم  یتسویپ  تاصخشم  هب  افطل  ، C9200L-24T-4G-E لدم وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000211 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
شواک هداد  سراپ  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560-48TS-S لدم هنایار  هکبش  عون  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق دقع  هدنرب  اب  ، دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ، دامرف هعجارم  یتسویپ  تاصخشم  هب  افطل  ، C9200L-24T-4G-E لدم وکسیس  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  یهاوگ  هئارا  هدوزفا  شزرا  ظاحل  تروصرد.دشدهاوخ 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( HBAHBA یرونربیف -  -  یرونربیف لوژام   لوژام - - HPE MSA 2062HPE MSA 2062 جیروتسا   جیروتسا هکبش - - هکبش چیئوس   چیئوس  ) ) لماش لماش یرتویپماک   یرتویپماک تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 148148

ییامرف ییامرف هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم هبهب   افطل   افطل ، ، C9200L-24T-4G-EC9200L-24T-4G-E  لدم لدم وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 149149

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

6077112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مهم ) ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف  تمیق  هئارا  زا  لبق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزور یرابتعا 90  تخادرپ 

یزردوگ  09123138548 تسیمازلا یگنهامه 
1101096102001342 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیلیآ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیلیآ  یتراجت  مان  لدم 7062   cm 7 زیاس یموینیمولآ  سنج  یچوس  لفق  هریگتسد  الاک :  مان 

یمیش سراپ  نوتسیترآ 
ددع 9 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
اناداپسا تینارگ  تشهب  تشه  هدننک  هضرع  عجرم  تنیباک   210x220 cm یبوچ رد  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نایناریا نامتخاس  یامن  نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم  هرجنپ  رد و  دربراک   cm 6 زیاس یزلف  لفق  یزغم  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
تسرپ ناوج  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   LIGHTING لدم یراوید  هنآ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

یمعز راقواب  یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   25x95 cm داعبا  PVC سنج بذاک  فقس  الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
ینیدلا ءاهب  یفطصم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 1850  یچیئوس  راکوت  لفق  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

هرهز باعل  یشاک  تینارگ و  یشاک  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  هرهز  یشاک  یتراجت  مان  ییاوقم  نتراک   30x60 cm داعبا هداس  حرط  دیفس  هداس  یشاک  الاک :  مان 
رمشاک

نتراک 135 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نایناریا رهم  یالاک  دیپس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 5   30x30 cm داعبا  UNI BEIGE حرط فک  کیمارس  الاک :  مان 
نتراک 5 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نالیگ هوک  نابراس  هدننک  هضرع  عجرم   VSP 1303 لدم یکیمارس  یناریا  تلاوت  هساک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
دحاو 59 دادعت : 

1401/10/13 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

فکفک کیمارس   کیمارس تلاوت -  -  تلاوت هساک   هساک یراوید -  -  یراوید هنآ   هنآ هداس -  -  هداس یشاک   یشاک راکوت -  -  راکوت لفق   لفق بذاک -  -  بذاک فقس   فقس یبوچ -  -  یبوچ ردرد   یچوس -  -  یچوس لفق   لفق هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع 150150

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: 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

هحفص 38)چیئوس6075975 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لوژام6076196 - HPE MSA 2062 جیروتسا هکبش - چیئوس   ) لماش یرتویپماک  تاعطق  دیرخ 
 ( HBA یرونربیف - 

هحفص 122) چیئوس  ( چیئوس

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

رازفا6076219 مرنو  نیبرود  هحفص 60)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تروپ6076296 چیئوس 24   - تروپ هحفص 38)چیئوس 16  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ییامرف6076323 هعجارم  یتسویپ  تاصخشم  هب  افطل  ، C9200L-24T-4G-E لدم وکسیس  هحفص 122)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

ویدار6076436 ددع  نتنآ mat 30 PA و 2  ددع  تروپ و 2  وکسیس 48  چوس  هاگتسد  دیرخ 1 
NetMeetal

هحفص 38) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یراوید6077112 هنآ  هداس -  یشاک  راکوت -  لفق  بذاک -  فقس  یبوچ -  رد  یچوس -  لفق  هریگتسد 
فک کیمارس  تلاوت -  هساک  - 

هحفص 122) چیئوس  ( چیئوس

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

تنیوپ6077161 سسکا  هحفص 38)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

مالعتسادانسا6077228 ، هباشم الاک ) دک   ) دک ناریااب   Cisco 3850XSS48 لدم چیئوس  دیرخ 
 . ددرگ یراذگ  راب  هناماسردوءاضما  ورهم  لیمکتو ، هعلاطمزا  سپدیاب  هدش  تسویپ 

هحفص 38) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ویدار6076436 ددع  نتنآ mat 30 PA و 2  ددع  تروپ و 2  وکسیس 48  چوس  هاگتسد  دیرخ 1 
NetMeetal

هحفص 38) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یراوید6077112 هنآ  هداس -  یشاک  راکوت -  لفق  بذاک -  فقس  یبوچ -  رد  یچوس -  لفق  هریگتسد 
فک کیمارس  تلاوت -  هساک  - 

هحفص 122) چیئوس  ( چیئوس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لوفزد ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6076282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوفزد یکشزپ  مولع  هاگشناد  نایوجنگ  رتکد  ناتسرامیب  ناگدنوج  تارشح و  عفد  کینوسارتلوا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004709000061 زاین :  هرامش 

لوفزد ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
زار رهش  توصارف  نیون  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   R16040K لدم یتعنص  کینوسارتلا  هدننک  کاپ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ینارمع  یاه  حرط  ینوناق  روسک  لماش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش تسویپ  لیاف  اب  قباطم 

ددرگ یرازگراب  هناماس  نیا  رد  هدش و  رهم  اضما و  امتح  هدش  تسویپ  مالعتسا  مرف 

6461665145 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  دادرخ و  راولب 15  نیب  تسپ  نابایخ  لوفزد -  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422074-061  ، 42428201-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42428203-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب ناگدنوج   ناگدنوج وو   تارشح   تارشح عفد   عفد کینوسارتلوا   کینوسارتلوا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 151151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6077169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا تسویپ  هنومن  قبط  رزیاهنس  نوفورکیم  یلوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000306 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
درف یناطیق  ماستبا  هدننک  هضرع  عجرم   JP یتراجت مان   JPTT-10B لدم یتوص  متسیس  نوفورکیم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاور قبط  دات  تست و  زا  سپ  هیوست  ندش  تس  تیلباق  اب  یلصا  تسویپ  هنومن  قبط  رزیاهنس  نوفورکیم  یلوسپک  دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف هضحالم  ار  تسویپ  لیاف  افطل  ددرگ  یم  بوسحم  لطاب  هباشم  یالاک  تمیق  مالعا  .هناماس  قیرط  زا  یرادا 

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

61032236-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتوص یتوص متسیس   متسیس نوفورکیم   نوفورکیم ناونع : : ناونع 152152

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

6077201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 0001102 یاضاقت - مهد هاگشیالاپ  ** SDT: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف 

1101097684000357 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یرفعج یلع  هدننک  هضرع  عجرم   HEAD PHONE یتراجت مان   CFL1 لدم یتوص  متسیس  نوفده  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   PHOENIX CONTACT هدنزاس عجرم   PHOENIX CONTACT یتراجت مان  لدم 2865405  یتعنص  روتالوزیا  الاک :  مان 

دام رصن  یتعنص  هعسوت  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   SDT هدنزاس عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   SDT یتراجت مان   SDT270 لدم تیعضو  شیاپ  کینوسارتلوا  بای  بیع  هاگتسد  الاک :  مان 

هتفرشیپ برخمریغ  یاهنومزآ  تازیهجت 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466291 ** 09170161929 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466291-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیعضو تیعضو شیاپ   شیاپ کینوسارتلوا   کینوسارتلوا بای   بای بیع   بیع هاگتسد   هاگتسد یتعنص -  -  یتعنص روتالوزیا   روتالوزیا یتوص -  -  یتوص متسیس   متسیس نوفده   نوفده ناونع : : ناونع 153153

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

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

2001092544000142 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6077398 :: هرازه هرازه :: 1401/10/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنلب  دربکینوسارتلآ  یسیطانغم و  راش  تشن  یتوصارف ، یراگنوترپ ، ) برخمریغ یاه  نومزآ  تازلف و  یگدروخ  خرن  شیاپ  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمتا یژرنا  نامزاس  زا  یا  هتسه  یژرنا  شیارگ  یژرنا  هتشر  یاراد  نارگ  هصقانم  -1 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، هرادا  دات  دروم  ناراکنامیپ  صوصخم   HSE همانیهاوگ ندوب  اراد  - 2

نامیپ غلبم  دصرد  نازیم 10  هب  تادهعت  ماجنا  نیمضت  هئارا  ییاناوت  - 3

 840,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,185,000,000 نیمضت :  غلبم 

تاصقانم نویسیمک  رتفد  هب  داهنشیپ  هئارا  هدش  نعت  ینامز  تلهم  نیرخآ  ات  ار  راک  عاجرا  دنیآرفرد  تکرش  نیمضت  لصا  دنفلکم  نایضاقتم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دنیامن  میلست  ج ،)  ) ورهار یاهتنا  فکمه - هقبط  نوراک -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یرادا  دیدج  نامتخاس  - نوراک یتعنص  هیحان  - زاوها رد 

13:00 تعاس : 1402/04/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک - یتعنص  هیحان  زاوها -  ، 6176937849 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

ناتسرامیب6076282 ناگدنوج  تارشح و  عفد  کینوسارتلوا  هحفص 125)هاگتسد  توص  ( توص

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

یتوص6077169 متسیس  هحفص 125)نوفورکیم  توص  ( توص

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

شیاپ6077201 کینوسارتلوا  بای  بیع  هاگتسد  یتعنص -  روتالوزیا  یتوص -  متسیس  نوفده 
تیعضو

هحفص 125) توص  ( توص

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

تراک6077202  cashe یرتاب هنایار  - مر  کسید -  دراه  لانرتسکا -  زاس  هریخذ  رورس -  لانرتنیا  مر 
هنایار رورس  کسید  دراه  هظفحم  رورس -  لماک  نف  هظفاح -

هحفص 96) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یاه6077398 نومزآ  تازلف و  یگدروخ  خرن  شیاپ  تامدخ  ماجنا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
برخمریغ

هحفص 125) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

برخمریغ برخمریغ یاه   یاه نومزآ   نومزآ وو   تازلف   تازلف یگدروخ   یگدروخ خرن   خرن شیاپ   شیاپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 154154

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

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

زا 142 ھحفص 128 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zv2prdtgvj4s2?user=37505&ntc=6077398
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6077398?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دابآ مرخ  ناتسرهش  یندم  هلا  تیآ  دیهش  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 13 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  راب  لمح  هیارک  .ههام  6 راد تدم  تخادرپ  .راد  یتناراگ  ددع  نیپ 10 لاسگرزب 20   spo2 بورپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090734000224 زاین :  هرامش 

دابآ مرخ  یندم  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
MASIMO CORPORATION هدنزاس عجرم   A13C211-21618 لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   cm 95 زیاس  SPO2 لاسگرزب ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  راب  لمح  هیارک  .ههام  6 راد تدم  تخادرپ  .راد  یتناراگ  ددع  نیپ 10 لاسگرزب 20   spo2 بورپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814713115 یتسپ :  دک  دابآریخ ،  راولب  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33436998-066  ، 33403435-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403435-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یرادرهش  اواف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   راب   راب لمح   لمح هیارک   هیارک .ههام   .ههام 66 راد راد تدم   تدم تخادرپ   تخادرپ .راد   .راد یتناراگ   یتناراگ ددع   ددع 1010 نیپ   نیپ   2020 لاسگرزب   لاسگرزب   spo2spo2 بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 155155

رنکسا رنکسا هاگتسد   هاگتسد   11 وو   رگپاچ   رگپاچ هاگتسد   هاگتسد وو  33   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد 1010 وو   هنایار   هنایار سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد 1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 156156
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یراذگراب کرادم  طیارش و  قباطم  رنکسا  هاگتسد  رگپاچ و 1  هاگتسد  روتینام و 3  هاگتسد  هنایار و 10 سیک  هاگتسد  دیرخ 10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  نمض  رد  هدش 
1101090648000027 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یرادرهش  اواف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رترب رازفا  تخس  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   MF3010 لدم  sensys رگپاچ الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

اپورا سالپ  نژیو  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   DR-C240 لدم  A4 دیفس هایس و  یگنر و  دانسا  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
رادافو دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIA لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   LS24RF620HH لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
کینورتکلا ماس 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا نمض  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  طیارش و  قباطم  رنکسا  هاگتسد  رگپاچ و 1  هاگتسد  روتینام و 3  هاگتسد  هنایار و 10 سیک  هاگتسد  دیرخ 10  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  اهدک 

6713815678 یتسپ :  دک  اواف ،  نامزاس  نوتسیب  یتاقبط  گنیکراپ  یوربور  لداعدادح  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37274242-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37296588-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هاشنامرک یرادرهش  اواف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هدش  یراذگراب  کرادم  طیارش و  قباطم  چنیا  روتینام 27  هاگتسد  تاقلعتم و 1  مامت  اب  لماک  هنایار  سیک  هاگتسد  دیرخ 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  نمض 

1101090648000028 زاین :  هرامش 
هاشنامرک یرادرهش  اواف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رادافو دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIA لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   LS27NC725HH لدم  in 27 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

کینورتکلا ماس 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

اهدک ناریا  نمض  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  طیارش و  قباطم  چنیا  روتینام 27  هاگتسد  تاقلعتم و 1  مامت  اب  لماک  هنایار  سیک  هاگتسد  دیرخ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم 

6713815678 یتسپ :  دک  اواف ،  نامزاس  نوتسیب  یتاقبط  گنیکراپ  یوربور  لداعدادح  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37274242-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37296588-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب کرادم   کرادم وو   طیارش   طیارش قباطم   قباطم چنیا   چنیا روتینام  2727   روتینام هاگتسد   هاگتسد   11 وو   تاقلعتم   تاقلعتم مامت   مامت اباب   لماک   لماک هنایار   هنایار سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد   11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناریا   ناریا نمض   نمض

157157
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ناگزمره ناتسا  یتسیزهب  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 13 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  صخاش و  اب  قباطم  افرص  دابآ  یجاح  ناتسرهش  یشخبناوت  زکرم  یکینورتکلا  تازیهجت  دیرخ  تباب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003706000405 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ رهپس  هکبش  نیهب  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BSCO لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
برغ تسالپ  ناژور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8305 لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

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

HP یتراجت مان  لدم 2014  گنر  کت  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ یاراد  ملاس و   ، یدنب هتسب  رد  یتسیاب  اهالاک  - 3 .دشاب یروانف  دحاو  دات  دروم  - 2 .دشاب تسویپ  صخاش  اب  قباطم  یتسیاب  الاک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  یتسیزهب  رابنا  رد  هیلخت  ات  ادبم  زا  لمح  هنیزه  - 5 .دشاب یم  هدش  لبمسا  لماک  سیک  رظن  دم  - 4 .دشاب لصا 

7917911838 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  ناتسا  یتسیزهب  یرافغ -  هللا  تیآ  خ  سابعردنی -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33676437-076  ، 33313057-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34313051-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 158158
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6076573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000587 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ . هعلاطم  لماک  روط  هب  یتسویپ  هگرب  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31595023-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلم نازاسهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون 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

6076694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007016000023 زاین :  هرامش 

تلم نازاسهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  نودب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  جرد  یتناراگ  تریاغم  اب  روتکاف  شیپ 

1959833551 یتسپ :  دک  پ 4 ،  ناگژم -  هچوک  یبونج -  یجابید  خ  تلود -  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

79375000-021  ، 27317300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

27317312-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 159159

رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس روتینام -  -  روتینام یدعب -  -  یدعب ودود   ناوخدکراب   ناوخدکراب یرزیل -  -  یرزیل رتنیرپ   رتنیرپ ناونع : : ناونع 160160
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 15 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6076753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم تیفیک  رظن  زا.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   . رسویدسنارت تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب زکرم  نیا  دات 

1101093856002418 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رمیلپ نیشرپ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   BL LIFESCIENCES LTD هدنزاس عجرم   B-KT-164E لدم یکشزپ  گنیروتینام   single راشف رسویدسنرت  الاک :  مان 
یناساس

ددع 400 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  ههام  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یفرصم  مزاول  هناخوراد  ینف  لوئسم  دیئات 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ گنیروتینام   گنیروتینام   s ingles ingle راشف   راشف رسویدسنرت   رسویدسنرت ناونع : : ناونع 16 116 1
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دابآ سراپ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6076782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ هگرب  قبط  تاصخشم  اب  ددع  دادعت 2  هب  سالپ  یج  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005801000223 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  ناغمدابا  سراپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   1942S/M لدم  in 19 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

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

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سنج لیوحت  زا  دعب  هامود  فرظ  یتخادرپ  هدنشورف و  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5691875538 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32725003-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724051-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تعنص  نامرد  تشادهب 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 19 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6077010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ سالپ یجیج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 162162

 . . وو رتنیرپ   رتنیرپ روتینام ،  ،  روتینام سیک ،  ،  سیک لماش   لماش تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 163163

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتنیرپ و . . . .  روتینام ،  سیک ،  لماش  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزور هیوست 45 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 
1101093823000345 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سرگاز زادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   P5 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

حرط ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناریدلگ  هدنزاس  عجرم   G PLUS یتراجت مان   GDM -225LN لدم  in 22 زیاس  LCD هنایار روتینام  الاک :  مان 
نیبوژ

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نایناریا  رزیل  ایرآ  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم   G AND B یتراجت مان   1400DN لدم ور  ود  پاچ  تیلباق  اب  دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
نایناریا رزیل  ایرآ  یناگرزاب 

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

نیچ هدنزاس  روشک  گنژاوآ  هدننک  هضرع  عجرم   LOGITECH یتراجت مان   Keyboard K120 002508-920 لدم یکشم  میس  اب  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

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

رتنیرپ و . . . .  روتینام ،  سیک ،  لماش  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دوش لماک  هجوت  تقد و  اهتساوخرد  هب  ***

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  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 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

6077083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  مرف  قباطم  تاحیضوت  هباشم  دک  ناریا  پیز -  میس  یروتینام و  ریز  کرحتم  ییاپ  ریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005243000056 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  راکیسراپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   JM 3413 لدم  28x42 cm زیاس کیتسالپ  لیتسا و  سنج  یرادا  یلدنص  ییاپ  ریز  الاک :  مان 

مارآ تراجت  ناکشا 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
یتیگ ماگشیپ  ناینرپ  هدننک  هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان  لدم 1388  هنایار  روتینام  یکیتسالپ  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

عجرم میس  هزیکاپ  ییوشفرظ  میس  یناگرزاب  یدیلوت و  هدنزاس  عجرم  یددع  ییاوقم 20  هبعج   25x30 cm داعبا لیطتسم  راد  پیز  یکیتسالپ  هسیک  الاک :  مان 
میس هزیکاپ  ییوشفرظ  میس  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع 

هبعج 20 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  لیمکت و  اهب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9137795676 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  نارگراثیاروماودیهشداینب  لک  هرادا  12 سردم سردمراولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32256003-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228182-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پیز پیز میس   میس وو   یروتینام   یروتینام ریز   ریز کرحتم   کرحتم ییاپ   ییاپ ریز   ریز ناونع : : ناونع 164164

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

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

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

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

6077105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دددرگ یراذگراب  تسویپ  تسیل  قبط  / NIPPEL HEXAGONAL .DOUBLE .MALE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005366 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   INOMED هدنزاس عجرم  باصعا  گنیروتینام  هاگتسد   Replacement tubes nipples لدم هعطق  دورتکلا  الاک :  مان 
اناداپسا بط  ماهر 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   BOTH WELL STEEL FITTINGS CO هدنزاس عجرم   in 2 زیاس یدالوف  سنج   ASTM A105 هلول هروسام  هرهم  الاک :  مان 

اتلد تاترما  هدننک 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
سیندآ غورف  هدننک  هضرع  عجرم   MALE STRAIGHT UNION یتراجت مان   2x50 in\1 1 زیاس یجنرب  چیپور  گنلیش  هب  هلول  میقتسم  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

CANGZHOU هدنزاس عجرم  زاگ  ورشیپ  الاک  نیمن  هدننک  هضرع  عجرم   ELBOW یتراجت مان   in 24 زیاس یدالوف  سنج  زرد  نودب  هجرد  هلول 90  ییوناز  الاک :  مان 
نیچ  SHENLONG PIPE MANUFACTURING CO LTD

ددع 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیا داتدروم  هاگشیامزآرد  تسویپ  لمعلاروتسد  ساسارب  تست  ماجنا  تهج  اضاقت  مالقازا  یرادرب  هنومن  تکرش  نیا  هبالاک  لاسرازا  سپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  اه  هنیزه  هیلک  " انمض تفرگ  دهاوخ  ماجنا  تکرش 

(2 متیا یارب   PRO-MAT-02/4یاهمتیا 3و1و یارب  PRO-MAT-01)

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

83768073-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

راب6075989 لمح  هیارک  .ههام  6 راد تدم  تخادرپ  .راد  یتناراگ  ددع  نیپ 10 لاسگرزب 20   spo2 بورپ
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب 

هحفص 128) روتینام  ( روتینام

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

رنکسا6076005 هاگتسد  رگپاچ و 1  هاگتسد  روتینام و 3  هاگتسد  هنایار و 10 سیک  هاگتسد  هحفص 128)دیرخ 10 روتینام  ( روتینام

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

قباطم6076167 چنیا  روتینام 27  هاگتسد  تاقلعتم و 1  مامت  اب  لماک  هنایار  سیک  هاگتسد  دیرخ 1 
.دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  نمض  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  طیارش و 

هحفص 128) روتینام  ( روتینام

هجرد هجرد   9090 هلول   هلول ییوناز   ییوناز -- یجنرب یجنرب چیپور   چیپور گنلیش   گنلیش هبهب   هلول   هلول میقتسم   میقتسم روتپادآ   روتپادآ هلول - - هلول هروسام   هروسام هرهم   هرهم هعطق -  -  هعطق دورتکلا   دورتکلا ناونع : : ناونع 165165

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

لماک6076417 هنایار  هحفص 128)سیک  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6076573 لماک  هحفص 128)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6076694 متسیس  روتینام -  یدعب -  ود  ناوخدکراب  یرزیل -  هحفص 128)رتنیرپ  روتینام  ( روتینام

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

یکشزپ6076753 گنیروتینام   single راشف هحفص 128)رسویدسنرت  روتینام  ( روتینام

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

سالپ6076782 یج  هحفص 128)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

گنیتیف6076887 تلوب -  هحفص 73)گنیکپ - هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6077010 . رتنیرپ و روتینام ،  سیک ،  لماش  هحفص 128)تساوخرد  روتینام  ( روتینام

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

پیز6077083 میس  یروتینام و  ریز  کرحتم  ییاپ  هحفص 128)ریز  روتینام  ( روتینام

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

ییوناز6077105 - یجنرب چیپور  گنلیش  هب  هلول  میقتسم  روتپادآ  هلول - هروسام  هرهم  هعطق -  دورتکلا 
هجرد هلول 90 

هحفص 128) روتینام  ( روتینام

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

یناشن6077259 شتآ  هحفص 26)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

6076013( کینورتکلا تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هحفص 73)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ماد6076034 نیبرود  هتسبرادم - : یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ  یراذگاو 
دراه  - 4ks2-5216 لدم وهاد  لاتیجید  طبض  هاگتسد   - 2431EP-S لدم وهاد  یلخاد 

 .... و یلصا -  یتناراگ  تیابارت  شفنب 6  لاتیجید  نرتسو 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6076378 نیبرود  یکینورتکلا  هحفص 73)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج6076476 مزاولو  تازیهجت  یمامت  اب  یناوخ  کالپ  تیلباق  اب  یرهش  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  : 
هیاپ نودب 

هحفص 73) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تارادا6077029 هتسبرادم  یاهنیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 73)سیورس ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6077190 ( هتسبرادم نیبرود  یریوصت (  تراظن  زکرم  هحفص 73)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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مرهج 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 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

6076460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دازون یایحا  رازفا  مرن  مرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000854 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هداز 09177929711 مرک  مناخ  سانشراک :  - 

لیوحت زا  سپ  یقبام  دصرد  شرافس و 50  تبث  نامز  رد  روتکاف  غلبم  زا  دصرد   50 تخادرپ :  هوحن 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد طقف  یراذگ  تمیق  .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.رادیرخ  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص 

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا6076219 مرنو  نیبرود  هحفص 60)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دازون6076460 یایحا  رازفا  مرن  هحفص 140)مرف  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

کنابوئن6076506 یکناب  هیاپ  یاهسیورس  یرازفا و  مرن  تخاس  ریز  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6076575 یتنآ  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6076931 لیاف  اب  قباطم   SIP TRUNK لاناک هحفص 13)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یارب6076939  VOIP رب ینتبم  هکبش  تحت  رازفا ) مرن  رازفا و  تخس   ) یتارباخم متسیس  یارجا 
یبرغ ناجیابرذآ  یرادناتسا 

هحفص 38) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکپوک6076999 سلطا  یاوه  روسرپمک  یکینورتکلا  یاهدرب  رازفا  مرن  بصن  هحفص 13)ریمعت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دازون دازون یایحا   یایحا رازفا   رازفا مرن   مرن مرف   مرف ناونع : : ناونع 166166
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6077025 لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هحفص 13)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6077127 لیاف  حرش  هب  سنسیال  ددع  ود  هحفص 13)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6077174advanced هخسن یکسرپسک  سوریو  یتنآ  سنسیال  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

6077190 ( هتسبرادم نیبرود  یریوصت (  تراظن  زکرم  هحفص 73)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

یراس6076163 یزکرم  هبعش  یزرواشک  کناب  یقرب ) هرکرک   ) پآ لور  یزادنا  هار  بصنو و  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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