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

( یهگآ دادعت 9  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 14

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 23

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 23

140 1140 1 یدید     1 11 1 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   192هکس ,950 , 000192 ,950 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما385,560385,560رالد تاراما مهرد   110مهرد , 0401 10 , 040

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   184,950هکس , 000184,950 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   276رالد ,300276 سیئوس300, سیئوس کنارف   438,500438,500کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 112هکس , 000 , 0001 12 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   300رالد ,500300 ناتسبرع500, ناتسبرع لایر   108لایر , 030108 , 030

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 87,000هکس , 00087,000 , وروی000 ,433وروی 160433, ژورن160 ژورن نورک   41نورک ,50041 ,500

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,298 ,00018 ,298 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   490دنوپ ,570490 نپاژ570, نپاژ نینی   دصکی   309,300309,300دصکی

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
((4949))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 152152))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 13  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 11  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 45

( یهگآ دادعت 42  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 75

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 75

( یهگآ دادعت 9  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 83

( یهگآ دادعت 15  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

( یهگآ دادعت 3  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 3  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 3  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( 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 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 22  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( 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 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

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

( یهگآ دادعت 18  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 11  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 122

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

( یهگآ دادعت 13  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 137

( یهگآ دادعت 8  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 137

( یهگآ دادعت 12  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 143

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 153
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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  • 153

( یهگآ دادعت 10  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 155

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 156

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 156

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001003292000045 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6097766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناسنا  عبانم  هناماس  رارقتسا  شزومآ و  یزادناهار ، بصن ، یزاس ، یموب  دیلوت ، یحارط ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

یدیهش یاهتنا خ  - کدوک ناهج  هارراهچ  زا  دعب  - یناقح دیعش  هارگرزب  - کنو نادیم  - نارهت  ، 1518663111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093985000972 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرافح  یلم  تکرش  ییوردوخ  لقن  لمح و  ناگوان  تیریدم  رازفا  مرن  هناماس  یزادنا  هار  نیمأت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  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

یناسنا یناسنا عبانم   عبانم هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن یزاس ، ، یزاس یموب   یموب دیلوت ، ، دیلوت یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 11

ییوردوخ ییوردوخ لقن   لقن وو   لمح   لمح ناگوان   ناگوان تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 22
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یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هسهرامش زور  حبص  تعاس 10  سار  خساپ  شسرپ و   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/10/20 هبنش 

هیاس  :: عبنم :: 1401/10/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب توعد  تهج  طیارش  دجاو  نارواشم  یفیک  یبایزرا  هب  تبسن  تاصقانم ، یرازگرب  نوناق  هدام 29  هدنب  ییارجا  همان  نآ  رب  انب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  هرامش 2001003292000045  هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لیذ  حرش  هب  ناوخارف 

« یناسنا عبانم  هناماس  رارقتسا  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن ، یزاس ، یموب  دیلوت  یحارط ،  » هرواشم تامدخ  دیرخ  ناوخارف  عوضوم  رصتخم  حرش 
ردانب یلامش و  ردانب  زا  معا  هعبات  ردانب  هیلک  یزکرم و  داتس  یدرونایرد  ردانب و  نامزاس  تامدخ  ماجنا  لحم  هام و  راک 18  ماجنا  نامز  تدم  ارجا  لحم  تدم و  - 

دشابیم  زکرمتم  تروصب  روشک  یبونج 

یلاع یاروش  هناخریبد  زا  رابتعا  یاراد  تیحالص  یهاوگ  تسیابیم  ناوخارف  رد  هدننک  تکرش  نایضاقتم  زایندروم  هیاپ  هتسر و  هتشر  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب هتشاد  ریز  هتشر  رد  روشک  کیتامروفنا 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  کالپ 1  یدیهش ، نابایخ  یاهتنا  کدوک   ، ناهج هارراهچ  زا  دعب  یناقح  دیهش  هارگرزب  کنو  نادیم  سردآ   :: سردآ سردآ

02184931 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info@pmo.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ضیف ینامرد  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092376000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097953 :: هرازه هرازه :: 1401/10/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ضیف  ناتسرامیب  یکشزپ  کرادم  نتسب  نکسا و  یزاسکاپ و  یزاسادج و  یسررب و  تامدخ  دیرخ  یراذگاو  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ضیفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ضیف ناتسرامیب  یکشزپ  کرادم  نتسب  نکسا و  یزاسکاپ و  یزاسادج و  یسررب و  تامدخ  دیرخ  یراذگاو  مالعتسا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   180,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هسانش 14000188533  دک  اب  شورس  هبعش  هافر  کناب  یراج 3644625  هدرپس  باسح  هب  شیف  نیمضت :  تاحیضوت 

ددرگ  زکرم  هناخریبد  لیوحت  یروضح  تروص  هب  شیف  افطل 
19:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ضیف ینامرد  یشزومآ و  زکرم  سردم  هلا  تیآ  نابایخ  سدق  نادیم   ، 8149644875 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

یناسنا یناسنا عبانم   عبانم هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   شزومآ   شزومآ یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن یزاس ، ، یزاس یموب   یموب دیلوت   دیلوت یحارط ، ، یحارط  » » هرواشم هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

ناتسرامیب ناتسرامیب یکشزپ   یکشزپ کرادم   کرادم نتسب   نتسب وو   نکسا   نکسا وو   یزاسکاپ   یزاسکاپ وو   یزاسادج   یزاسادج وو   یسررب   یسررب تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راهباچ یتعنص   - یراجت دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یا  هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/10/12هرامش زا   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 14/30عبنم  - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098206 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/11/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس هکبش  تازیهجت  یزاس و  هریخذ  متسیس  تاعطق  رورس و  تاعطق  یزادنا ،  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 2/000/000  تمیق  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یا هنایار  هئارا  دیلوت و  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  هبتر 2 

هناخریبد دحاو  ود  هرامش  یرادا  نامتخاس  یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس  راهباچ  دانسا  لیوحت  شورف و  لحم   :: سردآ سردآ

035312233-05435312335 :: نفلت :: www.cfzo.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تبون یلومعم  شور  هب  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  مود -  :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود / لوا

1401/10/11 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093985000972 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/10/11   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس داصتقا و   :: عبنم تیاغلعبنم زا 1401/10/21   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوردوخ لقن  لمح و  ناگوان  تیریدم  رازفا  مرن  هناماس  یزادنا  هار  نیمات و  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 25.730.000.000  غلبم 

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.287.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرادا تراپ  - لوا -  هقبط  یتایلمع -  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  تاعالطا :  تفایرد   :: سردآ سردآ
اهدادرارق

06134146323 :: نفلت :: http://sapp.ir/nidc_pr www.setadiran.ir www.nidc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامزاس نامزاس هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق وو   رورس   رورس تاعطق   تاعطق یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 55

ییوردوخ ییوردوخ لقن   لقن وو   لمح   لمح ناگوان   ناگوان تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یرادرهش  راب  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   کیهرامش تدم  هب  رثکادح  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هتفه

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/10/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098759 :: هرازه هرازه :: 1401/10/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش نورد  راب  لقن  لمح و  تیریدم  هناماس  صوصخ  رد  لاعف  ناراکنامیپ  یبایزرا  ییاسانش و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 7146796575 راب  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس  ناناوج -  شزرو  هرادا  بنج  درف -  یدمحم  دیهش  نابایخ  ناتسلگ -  نادیم  زاریش -   :: سردآ سردآ

یلخاد 148 یلخاد 147 -  :: و 07137311016  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

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/23 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bmi.ir :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098766 :: هرازه هرازه تعاس 8/30دکدک    - 1401/11/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هاگتسد  هارمه 4  هب  کناب  رازفا  دب  دض  هناماس  یاه  سنسیال  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   9.000.000.000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  4/000/000 دیرخ : 

ناریا یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف  - نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش نورد   نورد راب   راب لقن   لقن وو   لمح   لمح تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس صوصخ   صوصخ ردرد   لاعف   لاعف ناراکنامیپ   ناراکنامیپ یبایزرا   یبایزرا وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 77

رورس رورس هارمه   هارمه هبهب   کناب   کناب رازفا   رازفا دبدب   دضدض   هناماس   هناماس یاه   یاه سنسیال   سنسیال نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88

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

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

837-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   دیدزاب 1401/10/24 وهرامش تعاس 14/15 -   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/10/25

هدنیآ داصتقا   :: عبنم تعاس 14/15عبنم  - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098786 :: هرازه هرازه تعاس 14/15دکدک    - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نابیتشپ  هداد  زکرم  یکیزیف  تخاسریز  یزاس  هدایپ  بصن و  تازیهجت  دیرخ  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 194/360/000/000  غلبم 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 10/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد فکمه  هقبط  نیرب  دلخ  کراپ  کی و  هقطنم  یرادرهش  نیبام  نامتخاس  نیرب  دلخ  هارراهچ  یتشهب  دیهش  راولب  زاریش   :: سردآ سردآ

07132332488-07132332353 :: نفلت :: Www.setadiran.ir-https://shaffaf.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093498000020 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتوم نایرج  زیلانآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  16/500/000/000 دروارب :

لایر  825/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مشش هاگشیالاپ  دیرخ  هرادا  الاک -  روما  نامتخاس  یاهزاف 15و16  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

44-36-07731318335 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.spgc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابیتشپ نابیتشپ هداد   هداد زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 99

روتوم روتوم نایرج   نایرج زیلانآ   زیلانآ ناونع : : ناونع 1010

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

2001095007000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099655 :: هرازه هرازه :: 1401/11/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  ود  طخ  گنیلانگیس  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  ود  طخ  گنیلانگیس  متسیس  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   4,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/02/31 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHD-0109013-T20 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6099867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس  یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدرپس ذخا  نودب  دیرخ  یدنب  هقبط 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

طخطخ گنیلانگیس   گنیلانگیس متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

چوس چوس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TEG 1401/350-41 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم :: 1401/10/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دایماز تکرش  هیور  گنر  نیباک  قیرح  ءافطا  مالعا و  مت  هب  یزادنا  هار  بص و  صن ـ لمح  تخاس  هیهت ، یحارط ، تهج  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: seeco.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

ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092052000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6097939 :: هرازه هرازه :: 1401/11/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  تاسیسات و  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمیشورتپ عیانص  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  تاسیسات و  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,724,718,143 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 144 پچ  تمس  نادیم  هب  هدیسرن  یلامش  یئاهب  خیش  نابایخ  اردصالم  نابایخ  نارهت   ، 1993834557 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیور هیور گنر   گنر نیباک   نیباک قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متمت   هبهب   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصبص   صنصن ـ ـ لمح   لمح تخاس   تخاس هیهت ، ، هیهت یحارط ، ، یحارط تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 1313

یزکرم یزکرم نامتخاس   نامتخاس یناشن   یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ وو   تاسیسات   تاسیسات ناونع : : ناونع 1414

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم یهگاعبنم پاچ  زا  سپ  زور  تم 15  هب  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ یاهرابنا  هعومجم  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخراک تسارح  هناخریبد  یتسپدک 4453147198  تشر  نیوزق -  هداج  رتمولیک 80  ناشول   :: سردآ سردآ

یلخاد 287 یناگرزاب و  دحاو  351 و  یلخاد 300 ،  013-346035015 :: نفلت نفلت
09112396092  ) هارمه نفلت 

www.khazarcement.ir :: 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

نمس هیاس  شخپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خیرات 1401/10/11  زا   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  یزادنا  هار  یبای و  بیع  قیرح 2  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ییابطابط یاقآ  یرادا  روما  سانشراک  نفلت 09353379038  هرامش  تسار  تمس  مراهچ  هعطق  هشیدنا 11  زاف 2 -  سوت -  یتعنص  کرهش  دهشم   :: سردآ سردآ

05135422160-09353379038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوخ دوخ یاهرابنا   یاهرابنا هعومجم   هعومجم قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1515

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یبای   یبای بیع   بیع   22 قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1616

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khazarcement.ir :: عبنم :: 1401/10/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهرابنا قیرح  مالعا  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TEG 1401/350-41 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  زا  هصقانم : دانسا  تفایرد  نامز   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات تعاس 10:00  زا  خروم 1401/10/14  هبنشراهچ  تیاغل  خروم 1401/10/12 

16:00

seeco.ir :: عبنم تعاس 14:00عبنم  - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دایماز تکرش  هیور  گنر  نیباک  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادناهار  بصن و  لمح ، تخاس ، هیهت ، یحارط ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

، داگراساپ کناب  هرامش 29486003321493  باسح  هب  زیراو  لایر  هصقانم 1.000،000  دانسا  تمیق  هصقانم : رد  تکرش  دانسا  تفایرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
غلبم هب  یدقن  زیراو  / یکناب همانتنامض  ایو  لایر  غلبم 12.000.000.000  هب  یدایص  یتکرش  کچ  تروص  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  کیپملا - هدکهد  هبعش 

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ ، پاچ  هنیزه  لایر -  3.000.000.000

، اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش  قباس ،) یلم  شفک   ) ابیت یتعنص  عمتجم  جرک ، میدق  هداج  رتمولیک 19  تاداهنشیپ : هئاراو  دانسا  تفایرد  لحم  سردآ   :: سردآ سردآ
زیهجت نیمات و  دحاو 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهرابنا اهرابنا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1717

هیور هیور گنر   گنر نیباک   نیباک قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح تخاس ، ، تخاس هیهت ، ، هیهت یحارط ، ، یحارط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1818
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14013915 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6099438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیذغت عبنم  هیاپ  هارمهب  یترارح  روتکتد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یمق یاقآ   48953568 یناگرزاب -  :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

abfa-qom.ir :: عبنم :: 1401/10/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099588 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادشه مالعا  لنپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هیذغت هیذغت عبنم   عبنم هیاپ   هیاپ هارمهب   هارمهب یترارح   یترارح روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 1919

رادشه رادشه مالعا   مالعا لنپ   لنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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زاریش قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001007003000183 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097921 :: هرازه هرازه :: 1401/10/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ASUS رورس هاگتسد  دیرخ 3  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  قرب  یورین  عیزوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ASUS رورس هاگتسد  دیرخ 3  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,900,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/01/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاریش قرب  عیزوت  تکرش  زاریش -  ، 7144714518 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  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

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001010000071 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:30عبنم تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097960 :: هرازه هرازه :: 1401/11/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 san switch دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یصصخت ) ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:30 تعاس : 1402/02/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تازیهجت نیمأت  تاکرادت و  لک  هرادا  ناریا - ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   ، 1387835185 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

ASUSASUS رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2 12 1

SAN SwitchSAN Switch دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 گ - - 21 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تانئاک  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هژورپ  ) ناتسا حطس  رد   Ftth یرونربیف تهج  رچنرت  یارجا  تاموزلم و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

02-14010920 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونربیفدیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 600/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09125055403-81718555 :: نفلت :: https://tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: m.alhouei@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FtthFtth یرونربیف   یرونربیف تهج   تهج رچنرت   رچنرت یارجا   یارجا وو   تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

یرونربیفدیرخ یرونربیفدیرخ ناونع : : ناونع 2424
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ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/29 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش یلا  لوا  تبون  یهگا  رشن  تعاس 8  زا   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
16/15

رارسا  :: عبنم تعاس 10/55عبنم  - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098481 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/11/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم ویسپ  رتسب  تارباخم و  ویتکا  تازیهجت  یا ، هقطنم  ارف  تاطابترا  یتارباخم  یاه  متسیس  تازیهجت  ریمعت  یرادهگن و  سیورس ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ینمیا تیحالص  دات  یهاوگ  هبتر 4 و  لقادح  اب  تاطابترا  هتشر  رد  ربتعم  تیحالص  دات  همانیهاوگ  یاراد  لایر -  هدرپس 8.448.208.237   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دانسار جردنم د  باسح  هب  هدوزفا ) شزرا  رب  تایلام  لایر  دانسا و 18.000  دیرخ  لایر   200.000  ) لایر غلبم 218.000  زیراو  ربتعم - 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  یمسای  نابایخ  کنو  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت  ناریا  قرب  هکبش  تیریدم   :: سردآ سردآ

02188644786  - 02185162377  - 85162370 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140111016 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 14  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لادتعا  :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 14  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098520 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   تعاس 14/30   - 1401/10/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

عیزوت قوف  لاقتنا و  یتارباخم  هکبش  تازیهجت و  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هناماس 2001001097000026  یهگا -  لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  هتشر  هیاپ 5  لقادح 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   3/270/000/000 نیمضت : 
هام تدم 12 

.اهدادرارق تاکرادت و  روما  سدق  هارراهچ  ینیمخ -  ماما  نابایخ  تشر -  یناشن  هب  نالیگ  یا  هقطنم  قرب   :: سردآ سردآ

1456 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویسپ ویسپ رتسب   رتسب وو   تارباخم   تارباخم ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت یایا ، ، هقطنم   هقطنم ارف   ارف تاطابترا   تاطابترا یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع
هطوبرم هطوبرم

2525

عیزوت عیزوت قوف   قوف وو   لاقتنا   لاقتنا یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش وو   تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مج ماج   :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

asr وf5 هکبش تازیهجت  یتناراگ  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   4/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ : 

هرامش 302 قاتا  موس -  هقبط  نایسراپ -  کناب  یزکرم  تارادا  کالپ 4  یبرغ -  ناشفارز  نابایخ  شبن  یدازحرف -  دیهش  راولب  برغ )  ) سدق کرهش  نارهت -   :: سردآ سردآ
یزادرپراک دحاو 

:: 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

هکبش6098206 تازیهجت  یزاس و  هریخذ  متسیس  تاعطق  رورس و  تاعطق  یزادنا ،  هار  بصن و  دیرخ ، 
نامزاس

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6098496، یا هقطنمارف  تاطابترا  یتارباخم  یاه  متسیس  تازیهجت  ریمعت  یرادهگن و  سیورس ،
ویسپ رتسب  یتارباخم و  ویتکا  تازیهجت 

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نابیتشپ6098786 هداد  زکرم  یکیزیف  تخاسریز  یزاس  هدایپ  بصن و  تازیهجت  دیرخ  هحفص 5)تایلمع  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طخ6099655 گنیلانگیس  متسیس  یکدی  تاعطق  لمح  هحفص 9)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

asrasr  وو f5f5 هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یتناراگ   یتناراگ وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

ناوخارف مود  تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هیاس  :: عبنم خروم 1401/10/20عبنم تعاس 14/30  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097904 :: هرازه هرازه خروم 1401/10/21دکدک   تعاس 9/30   - 1401/10/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونربیف تخاسریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناریا کناب  تسپ  کناب  باسح 1000158018035  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب و  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.361.886.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(0233 یررهش (  هبعش 

ون هعلق  یرادا  نامتخاس  ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  رادرس  راولب  یادتبا  ون  هعلق  رهش  نیمارو  یر -  هارگرزب   :: سردآ سردآ

36692020 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  رد  یکبنگ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005658000073 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097905 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوس زا  هدش  هئارا  حرط  ساسا  رب  ولبات  لیوحت  هوحن   . دشاب یم  لاس 1401  نایاپ  ات  دادرارق  تدم  یلیر -  ریسم و  یامنهار  یکیفارت  یاه  ولبات  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب .  یم  ات 1401/12/15 رثکادح  نامزاس 

.دشاب  یم  ود  ره  ای  ینامتخاس و  هناورپ  ای  نیمز  اب  رتاهت  یقبام  دقن و  تروص 25 %  هب  تخادرپ  هوحن 
نامرک  ناتسا  نامرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هنال هلاس  گنربش 10  اب  رتمیلیم  تماخض 25/1  هب  هزیناولاگ  قرو  اب  یلیر  تاعالطا  ولبات  یلیر ( ریسم و  ییامنهار  یکیفارت  یاهولبات  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هشرع نوتس و  عبرم - رتم  رادقم 650  هب  بصن  تاقلعتم  ریاس  3*2 و  یطوق ) لیفورپ (  اب  رتم  یتناس  داعبا 85*60  هب  رثکادح  دنب  تشپ  لیاح  فالک  اب  یروبنز 

 ( رتم بصن 180  تاقلعتم  هیلک  اب  یبیلص  یا و  هزاورد  یا  هرکرک  یهجو  راهچ 

لایر   1,300,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/12/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش یزکرم  نامتخاس  اروش  نادیم   ، 7614633111 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  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

یرونربیف یرونربیف تخاسریز   تخاسریز ربرب   ینتبم   ینتبم دنمشوه   دنمشوه ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ارجا ، ، ارجا دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2828

یلیر یلیر وو   ریسم   ریسم یامنهار   یامنهار یکیفارت   یکیفارت یاه   یاه ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2929

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

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

2001091161000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097912 :: هرازه هرازه :: 1401/11/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یریوصت ( شیاپ  هناماس  زا  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  یزادنا ، هار  بصن ، ارجا و  ، تازیهجت نیمْات  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راصحلگ  یاتسور  یرون  ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه )
یر  ناتسرهش  کزیرهک  شخب  راصحلگ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یریوصت و تراظن  یاه  هناماس   ) یریوصت شیاپ  هناماس  زا  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  یزادنا ، هار  بصن ، ارجا و  ، تازیهجت نیمْات  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
راصحلگ یاتسور  یرون  ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه ) ناوخکالپ 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,156,755,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/02/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یاروش نامتخاس  ، نارمچ دیهش  نابایخ  ، ءادهش نابایخ  ، راصحلگ یاتسور  ، کزیرهک شخب  ، یررهش  ، 1879153486 یتسپ :  دک  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
راصحلگ یرایهد  یمالسا و 

:: 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

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

دیدجت لوا  تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 7   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم مودعبنم تبون  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SLA یانبم رب  مرکادخ  جاح  دیهش  راولب  رد  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  ینابیتشپ  یرادرب و  هرهب  بصن ،  تازیهجت ،  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  رد  حرشب  ...و  لایر  نیمضت 2.232.800.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  دانسا 2.000.000  دیرخ  غلبم 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  اه  یهگآ  جرد  هنیزه  دشابیم  مق  یرادرهش  مان  هب  یهگا -  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  هب  رهش  کناب  دزن  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو 

هنامرحم روما  تسارح و  هرادا  مشش  هقبط   A کولب زکرم  یرادرهش  نامتخاس  ردص  یسوم  ماما  راولب  مق  : تاکاپ لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

025-36104786  - 025-36104540 :: نفلت :: http://Peyman.Qom.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

ینتبم ینتبم دنمشوه   دنمشوه ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
یرون یرون ربیف   ربیف تخاس   تخاس ریز   ریز ربرب  

3030

تعرس تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث یاه   یاه هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب بصن ،  ،  بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  بونج  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  زور 1401/10/12  تعاس 8   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو ذغاک   :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098568 :: هرازه هرازه 8دکدک   تعاس  - 1401/11/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

جونهک  جنگ -  هعلق  مود  دناب  یرادرب  هشقن  مود و  لوا و  هلحرم  تاعلاطم  1401/3ج/107- یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادور جونهک -  مود  دناب  هژورپ  یزاس  نمیا  تهج  لپ  هدرن  ظافح  بصن  هیهت و  1401/3ج/108

مب یهار  هس  تفریج -  مود  دناب  هژورپ  یزاس  نمیا  لیمکت  تهج  یسرجوین )  ) یلصفم ینتب  کولب  ظافح  بصن  لمح و  هیهت  1401/3ج/109

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 2 یتعنص  کرهش  یدورو  راولب  هار  سیلپ  ولیس و  لصافدح  تفریج  سردآ  : فلا : یاهتکاپ هئارا   :: سردآ سردآ

مان 88969737 و 85192768- تبث  رتفد  سامت 41934-021 و  زکرم   :: نفلت نفلت
03443310516

www.jkerman.mrud.ir http://iets.mporg.ir  - :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/10/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098577 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارمچ شیاین  حطسمهریغ  نادرگرب  رود  هژورپ  تهج  هدایپرباع  هدرن  بصن  تخاس و  لیردراگ و  هلول  هیاپ و  بصن  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

07138350729 :: 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

بصن بصن وو   لمح   لمح هیهت   هیهت -- مود مود دناب   دناب هژورپ   هژورپ یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج لپلپ   هدرن   هدرن ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت -- یرادرب یرادرب هشقن   هشقن وو   مود   مود وو   لوا   لوا هلحرم   هلحرم تاعلاطم   تاعلاطم ناونع : : ناونع
(( یسرجوین یسرجوین  ) ) یلصفم یلصفم ینتب   ینتب کولب   کولب ظافح   ظافح

3232

هدایپرباع هدایپرباع هدرن   هدرن بصن   بصن وو   تخاس   تخاس وو   لیردراگ   لیردراگ هلول   هلول وو   هیاپ   هیاپ بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3333

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

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 8  هب   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

اشامت  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099189 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروارب 148.400.000.000  رنیت -  دیبسالگ و  یکیفارت ،  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 7.420.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یگدیسر نامیپ و  هرادا  سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  روالب  زاریش   :: سردآ سردآ

85193768 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.iets.mporg.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

ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

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

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

2001001221000233 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6099657 :: هرازه هرازه :: 1401/10/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام نیمضت 9  هرود  اب  یکیفارت  درس  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا  حطس  ینایرش  یلصا و  یاههار 

یبرغ  ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ههام نیمضت 9  هرود  اب  یکیفارت  درس  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ناتسا  حطس  ینایرش  یلصا و  یاههار 
82,056,499,200 یلام :  دروآرب 

لایر   4,102,824,960 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/01/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادهار لک  هرادا  مثیم  عطاقت  رجفلاو  راولب  هیمورا   ، 5719877181 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنیت رنیت وو   دیبسالگ   دیبسالگ یکیفارت ،  ،  یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

یکیفارت یکیفارت درس   درس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001509000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097920 :: هرازه هرازه :: 1401/10/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا  ناتسا  یلم  کناب  هعبات  دحاو  یدالوف 14  چناپ  لور  یاه  هرکرک  بصن  هیهت و  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یدالوف یاه  هرکرک  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

ههام  هس  تلهم  اب  لایر  درایلیم  کی  غلبم  هب  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
19:00 تعاس : 1402/01/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نادیم  مالیا ،   ، 6931644744 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا هچراپکی  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/10-113 ت یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نازور  :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097937 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارکب ریپ  نهآ  گنس  عمتجم  رد  یریوصت  تراظن  یتظافح و  یاه  متسیس  مزاول  تازیهجت و  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یدقن زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر   2.365.000.000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

1456 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلم یلم کناب   کناب هعبات   هعبات دحاو   دحاو   1414 یدالوف   یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یاه   یاه هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3636

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن وو   یتظافح   یتظافح یاه   یاه متسیس   متسیس مزاول   مزاول وو   تازیهجت   تازیهجت شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 3737

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

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/99 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زبس هخاش   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تظافح  تازیهجت  نیبرود و  ملق  دیرخ 10 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  تیحالص  دات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  15/400/000/000 نیمضت : 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش  یمومع  طباور   :: سردآ سردآ

:: 34496274 و 041-34448095 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

041 - 34447089 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001091504000177 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاکرادت هناماس  قیرط  زا  ار  ناتسا  زاگ  تکرش  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یارجا  هژورپ  یفیک  یبایزرا  درادرظنرد  ش.آ  ناتسا  زاگ  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  حالصیذ  راکنامیپ  هب  و  رازگرب ،   www.setadiran.ir سردآ هب  تلود  یکینورتکلا 

هافر راک و  نواعت ، ترازو  زا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  و  تیلاعف ،  زوجم  یاراد  طبترم و  هقباس  اب  ناراکنامیپ  اهتکرش و  هیلکزاروظنم  نیدب 
هب یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  قبط  راک  عاجرا  دنیارفرد  تکرش  نیمضت  هیهت  ییاناوت  اب  و  تفن ،  ترازو  تسارح  نامزاس  زا  تیحالص  دیئات  و  یعامتجا ، 
ار و دوخ  یگدامآ  مالعا  یهگآ ، نیا  مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح  دیامن  یم  توعد  لایر ) نویلیم  دصناپ  درایلیم و  هس  )000/000/500/3  -/ غلبم

دنیامن  لاسرا  تلود  هناماس  قیرط  زا  ار  یبایزرا  مرف  رد  جردنم  تادنتسم  روکذم و  کرادم  ریوصت  یبایزرا ،  هدش  لیمکت  یاهمرف 
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  سردآ :  ، 5173861995 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود ملق   ملق 1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

ناتسا ناتسا زاگ   زاگ تکرش   تکرش کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3700 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم یفیکعبنم یبایزرا  مالعتسا  تلهم   1401/10/10  - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم حبص  تعاس 10:00 

6098291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا بعش  زا  یدادعت  رد  یریوصت  تراظن  متسیس  هژورپ  عوضوم  اب  نامرک  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  یهگآ  دناسریم  راضحتسا  هب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یم حیحص  خروم 1401/11/01  حبص  تعاس 10:00  یفیک  یبایزرا  مالعتسا  تلهم  خروم 1401/10/10  هرامش 3700  هب  هدیازم  هصقانم  همانزور  رد  هرشتنم  نامرک 

.دشاب

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2101158 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همشچ رس  سم  عمتجم  یتظافح  متسیس  قرب و  هکبش  تاریمعت  یرادهگن و  هرادا  نامتخاس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.nicico.com www.dargah.nicico.comنفلت تیاسبو تیاسبو
www.sarcheshmeh.nicico.com

:: 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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4040

یتظافح یتظافح متسیس   متسیس وو   قرب   قرب هکبش   هکبش تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن هرادا   هرادا نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 4141

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

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

2001001070000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:15هرامش تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:55عبنم تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098496 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنمارف تاطابترا  یتارباخم  یاه  متسیس  تازیهجت  ریمعت  یرادهگن و  سیورس ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ویسپ  رتسب  یتارباخم و  ویتکا  تازیهجت  یا ،

ناریا  قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زا تظافح  یاه  متسیس  دیدج ، میدق و  یلم  گنیچاپسید  تارباخم  هب  طوبرم  تازیهجت  هیلک  هک  تسا  فظوم  راکنامیپ  دادرارق  نیا  رد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ریمعت و سیورس ، تامدخ  حرش  ساسا  رب  ار  تازیهجت  نیا  ویسپ  یطابترا  هکبش  یلم و  گنیچاپسید  هب  طوبرم   DTS نفلت و زکارم  یا ، هقطنم  نیب  رود  هار 
.دهد ماجنا  یرارطضا  تاریمعت  یارب  ار  مزال  تامادقا  زاین  عقاوم  رد  هدومن و  یرادهگن 

 218,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   8,448,208,237 نیمضت :  غلبم 

اذل دنشاب  یمن  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  مرف  اب  قباطم  ًانیع  اه  کناب  زا  یخرب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  یکناب  همانتنامض  هکنیا  هب  هجوت  اب  نیمضت :  تاحیضوت 
.دشابیم  دودرم  هصقانم  نویسیمک  صیخشت  هب  داهنشیپ  هئارا ، تروص  رد  هدوبن و  لوبق  لباق 

10:55 تعاس : 1402/05/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

قرب هکبش  تیریدم  تکرش  یمسای ، دیشر  نایایخ  دامادریم ، زا  رتالاب  رصعیلو ، نابایخ  .نارهت   ، 1996836111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

829/01/829 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 12   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098545 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14   - 1401/10/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401  رد  دنلبدیبزاگ  هاگشیالاپ  ییادز ) من  هطوحم  هعسوت   ) کینورتکلا تظافح  هناماس  بصن  دیرخ و  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار  ناهبهب  هداج  رتمولیک 33  ناتسزوخ  ناتسا   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویسپ ویسپ رتسب   رتسب وو   یتارباخم   یتارباخم ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت یایا ، ، هقطنمارف   هقطنمارف تاطابترا   تاطابترا یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع 4242

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004185000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش  - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bmi.ir :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک ناتسا  حطس  بعش  زا  یدادعت  رد  یریوصت  تراظن  متسیس  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شورف و زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  ینابیتشپ و  یرادهگن و  یکدی و  مزاول  نیمات  تخاس و  ریز  هکبش  یارجا  شزومآ و  یزادنا و  هار  بصن و  حلاصم ، الاک و  نیمات 

هرامش 2001004185000003 هب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  اب  یریوصت  تراظن  متسیس  شزومآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03432234763 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090628000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/10/10هرامش هبنش  زور  تعاس 08:00  زا   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور  تعاس 14:00  تیاغل 

زورما یبونج  ناسارخ   :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 14:00  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099047 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشراهچ  زور  تعاس 14:00   - 1401/10/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسارخ ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  یساسا  یالاک  یزاس  هریخذ  زکارم  رد  هتسبرادم  یاه  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 750.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبونج  ناسارخ  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  تاسلج  نلاس  لحم  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ
یبونج ناسارخ  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  ولیس  هارراهچ  سردم  نابایخ  دنجریب ، لیوحت :

ریلد یاقآ   09365611852 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حطس حطس بعش   بعش زازا   یدادعت   یدادعت ردرد   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4444

یساسا یساسا یالاک   یالاک یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم ردرد   هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001030651000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099488 :: هرازه هرازه :: 1401/11/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  حطس  هبعش  هتسبرادم 16 یاه  نیبرود  تخاس و  ریز  بصنو  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

ناتسا حطس  هبعش  هتسبرادم 16 یاه  نیبرود  تخاس و  ریز  بصنو  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   3,300,000,000 نیمضت :  غلبم 
09:00 تعاس : 1402/02/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگزمره ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  سابعردنب   ، 7915868358 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رب6097904 ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا ، دیرخ ،
یرونربیف تخاسریز 

هحفص 18) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تراظن6097912 یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و 

هحفص 18) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تعرس6098140 فلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  ینابیتشپ  یرادرب و  هرهب  بصن ،  تازیهجت ،  هحفص 18)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ناتسا حطس   حطس هبعش   هبعش 1616 هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   تخاس   تخاس ریز   ریز بصنو   بصنو هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارشو  تسیلو  تاصخشم  قبط   TRBONET WATCH رازفا مرن  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000301 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

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

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

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارشو   طیارشو تسیلو   تسیلو تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   TRBONET WATCHTRBONET WATCH رازفا رازفا مرن   مرن بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یرگباسح  یاه  هاگتسد  یفرصم  تاموزلم  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000536 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  یرگباسح  یاه  هاگتسد  یفرصم  تاموزلم  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 
یحالف  02135914983: سامت هرامش 

الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یرگباسح   یرگباسح یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد یفرصم   یفرصم تاموزلم   تاموزلم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 155 ھحفص 30 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ld3gz2r4fm5rz?user=37505&ntc=6097889
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6097889?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  کینورتکلا  تخادرپ  تخاس  ریز  هناماس  ینابیتشپو  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003067000115 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  کینورتکلا  تخادرپ  تخاس  ریز  هناماس  ینابیتشپو  هعسوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نویسیمک ،  تسپ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 21  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1631713911

88748517-021  ، 88462087-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88462087-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینسمم تخت  رصع 96  یلو  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینسمم رصعیلو  ناتسرامیب  یرادربریوصت  تاشرازگ  پیات  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091286000061 زاین :  هرامش 

ینسمم تخت  96 رصع   یلو  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادعت 2447 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ینسمم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7351813344 یتسپ :  دک  ریاشع ،  ناکسا  راولب  ینسمم  دابارون  ینسمم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42520000-071  ، 42531080-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42532241-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط کینورتکلا   کینورتکلا تخادرپ   تخادرپ تخاس   تخاس ریز   ریز هناماس   هناماس ینابیتشپو   ینابیتشپو هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 4949

ناتسرامیب ناتسرامیب یرادربریوصت   یرادربریوصت تاشرازگ   تاشرازگ پیات   پیات تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یتسیزهب   :: 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 07 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  اب  قباطم  یزاجم  یاهنیشام  اهسیورس و  لاقتنا  یزاجم و  تخاس  ریز  کی  یزاس  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000150000554 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دننک لیمکت  ار  تمیق  داهنشیپ  گرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  سراف  ناتسا  یموب  یاه  تکرش  اب  تیولوا 

.دشاب هتشاد  ار  تخاسریز )  یزاس  هدایپ  یزاس و  نما   ) اتفا زوجم  تسیاب  یم  راکنامیپ 
.دامرف لصاح  سامت  یلامک 09179966916  یاقآ  اب  یگنهامه  اهج 

7174667566 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  زابرس ، راولب  یادتبا  درباوه ، هارراهچ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38303001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381677-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  یزرواشک  کناب  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 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6099106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  قباطم  - یهد تبون  یاههاگتسد  یرادهگنو  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001212000011 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هبعش 24 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516943117 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  تیریدم  - یدرگناهج لته  یوربور   - وج رنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33779900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770501-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یزاجم یاهنیشام   یاهنیشام وو   اهسیورس   اهسیورس لاقتنا   لاقتنا وو   یزاجم   یزاجم تخاس   تخاس ریز   ریز کیکی   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 5151

تسویپ تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف قباطم   قباطم -- یهد یهد تبون   تبون یاههاگتسد   یاههاگتسد یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  درادناتسا  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 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم تاصخشم  دوش  دراو  تسویپ  لیاف  ربمان  تراپ  تاصخشم و  قبط  تمیق  دنشابیم و  هباشم  هدش  دراو  یاه  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش همیمض  تاصخشمرکذ  اب  روتکاف  هدوبن و  لوبق  لباق 

1101003402000009 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رتویپماک سالیگ  هدننک  هضرع  عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-200E لدم لاوریاف   UTM هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
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 : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 1002   ASR هکبش رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوبن و لوبق  لباق  هباشم  تاصخشم  دوش  دراو  تسویپ  لیاف  ربمان  تراپ  تاصخشم و  قبط  تمیق  دنشابیم و  هباشم  هدش  دراو  یاه  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش همیمض  تاصخشم  زیر  رکذ  اب  روتکاف 

8916997756 یتسپ :  دک  درادناتسا ،  نابایخ  تارادا  عمتجم  وجشناد  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37330431-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37330430-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ASRASR هکبش   هکبش رتور   رتور تروپ -  -  تروپ   4848 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس لاوریاف -  -  لاوریاف   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 5353

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   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط مایپ )  هاگدورف  هداز (  یرخف  دیهش  یاه  هداد  زکرم  تیاسرد  یرادرب  هرهب  یرادهگن و  تایلمع  زا  ینابیتشپ  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم 

1101001022002156 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیب باسح  اصافم  دراد *  دادرارقزور  زا 7  شیب  راک  * تسیمازلاروتکاف شیپ  هئارا  * تسیمازلادیدزاب  * تسویپ لیاف  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت ینسحلاوب  مناخ  اب 86751330  رتشیب  تاعالطا  یگنهامه و  تهج   * تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم   ، ندش هدنرب  تروصرد  * تسیمازلا

دامرف لصاح 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه هداد   هداد زکرم   زکرم تیاسرد   تیاسرد یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ 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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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Honeywelll scanpal EDA51 دله دنه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002901 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  هژاریت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   A 10 نایرج تدش   V 250 ژاتلو  T106 لدم یریوصت  یتوص و  مزاول  رتویپماک و  گولانآ  ظفاحم  الاک :  مان 

ایمیک ریوصت  ابص  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب  IT لوئسم دات  زا  سپ  یرابتعا و  دیرخ  هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  ات  الاک  لمح  ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یرکوم  سدنهم  هرامش 09366024819  اب  رتشیب  عالطا  تهج 

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص مزاول   مزاول وو   رتویپماک   رتویپماک گولانآ   گولانآ ظفاحم   ظفاحم ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 155 ھحفص 35 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ncktv9z69rr7s?user=37505&ntc=6099354
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6099354?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشوب قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب عیزوت  تکرش  یصاصتخا  هشقن  رورس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001443000113 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزاس هدایپ  تهج  یصاصتخا  هشقن  یاه  سیورس  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ  یحارط ،  رهشوب ( عیزوت  تکرش  یصاصتخا  هشقن  رورس  یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهشوب )  ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  رد  هکبش  نورد  یاه  مرفتلپ  ریاس  رازفا DCS و  مرن   ، webGIS هناماس رد 

 ( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ) 

7515784311 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  کرش  دیحوت  هار  هس  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332715-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340482-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عیزوت عیزوت تکرش   تکرش یصاصتخا   یصاصتخا هشقن   هشقن رورس   رورس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 5656
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  دافم  قبط   advanced هخسن یکسرپسک  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001182 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 : 
1401/11/03 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 5757
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ ناجیابرذآ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  - یتسویپ طیارشو  تاصخشم  قبط  هیمورا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تیاس  بو  یاوتحم  تیریدم  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  لداعم 

1101000207000145 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

زادرپ هتسب  یرتویپماک  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  هارمه  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  هناخریبد  متسیس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  - یتسویپ طیارشو  تاصخشم  قبط  هیمورا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تیاس  بو  یاوتحم  تیریدم  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5714783734 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  سناژروا  یوک  تلاسر  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31937194-044  ، 32234897-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229059-044 :: 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

تسویپ6099542 لیاف  اب  قباطم  ناوخ  کالپ  هحفص 75)لوژام  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیاس تیاس بوبو   یاوتحم   یاوتحم تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیالاپ ، یبونج سراپ  زاگ.تسا  هباشم  دک  ناریا  - تسویپ حرش  قبط  -ACTUATOR PANEL ROTORK تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  -07731317247 نفلت ، مجنپ

1101096347000585 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نیهب کارا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   ROTORK ACTUATOR یتراجت مان  لدم 02-50824  نایرج  لرتنک  ریش   SI/IQ یکیرتکلا درب  الاک :  مان 
ناینب

ددع 2 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناگادج  تروصب  تسویپ  حرش  قبط  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31317247-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایرج نایرج لرتنک   لرتنک ریش   ریش   S I /IQSI /IQ یکیرتکلا   یکیرتکلا درب   درب ناونع : : ناونع 5959
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6098159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ / دشابیم یمازلا  یلامو  ینفداهنشیپ  هئارا  / تیولوارد لخاددیلوت  / هباشمدکناریا / لیابوم لانگیس  هدننک  تیوقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ راک مامتاو  لیوحتزا  سپ  هامکیدودح 

1101091701001335 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

زا سپ  هام  کی  دودح  تخادرپ  / دشابیم یمازلا  یلامو  ینفداهنشپ  هئارا  / تیولوارد لخاددیلوت  / هباشمدکناریا لیابوم / لانگیس  هدننک  تیوقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  باسح  اصافم  هئارا  / راک مامتاو  لیوحت 

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

32138549-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NSV گنیروتینام متسیس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000437 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یزادنا هار  بویعم -  تازیهجت  نعت  کچ -  پول  یسیون - کیجال  لماش  ) NSV دنرب  F&G گنیروتینام لرتنک و  متسیس  یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرباص 09172226437 سانشراک : 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319558-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم یزکرم لوژام   لوژام لیابوم -  -  لیابوم لانگیس   لانگیس هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت ناونع : : ناونع 6060

NSVNSV  گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 6161
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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 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098476 :: 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 

1101005398000110 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 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک بصن و  تامدخ  اب  هارمه  رکرمتم  نزاخم  نویساموتا  هکبش  نفلت و  یلخاد و  طابترا  یزادنا  هار  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003034 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک بصن و  تامدخ  اب  هارمه  رکرمتم  نزاخم  نویساموتا  هکبش  نفلت و  یلخاد و  طابترا  یزادنا  هار  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37689380-0773  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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 6262

الاک الاک وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ اباب   هارمه   هارمه رکرمتم   رکرمتم نزاخم   نزاخم نویساموتا   نویساموتا هکبش   هکبش وو   نفلت   نفلت وو   یلخاد   یلخاد طابترا   طابترا یزادنا   یزادنا هار   هار هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 6363
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ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6098808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا  64x56 رویسر رچنال و  ریمعت  حالصا و  نامز  تمیق و  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092131000171 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   ASME لدم  36x30 in زیاس  API 5L لیتسا نبرک  سنج  زاگ  تفن و  هلول  طوطخ  ینار  کپوت  گیپ  هدنریگ  الاک :  مان 

زاس روتکار  نیون  یدنیآرف  یاه  یژرنا  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  زاس  روتکار  نیون  یدنیآرف  یاه  یژرنا  یتعنص  هورگ  هدنزاس 
ددع 2 دادعت : 

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

رکذ هب  مزال  .تسا  یمزلا  داتس  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  انمض " .دیئامرف  هجوت  تسویپ  تسیل  اب  قباطم  یتساوخرد  یالاک  حرش  اب  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 02181313441 نفلت  .دنشاب  تفن  یلم  تکرش  عبانم  تسیل  رد  تسیاب  یم  مرتحم  ناگدننک  نیمات  تسا 

1581773511 یتسپ :  دک  کالپ 200 ،  حتفم  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یناقلاط  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81310-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81313228-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-250-308 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم و یلامج  یاقآ  هارمه 09167874962  هرامش  اب  یرادا  تاعالطا  بسک  تهج  رهشمرخ ) هاگورین  یلخاد (  زاگ  دیکسا  راشف  چیئوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایاپ 13-10-1401 عورش 10-10-1401 - لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  .دامرف - لصاح  سامت  باطتسم  سدنهم  یاقآ  اب 09373479944  ینف  تاعالطا 

:: 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

چنیا چنیا   6464x56x56 رویسر   رویسر وو   رچنال   رچنال ریمعت   ریمعت وو   حالصا   حالصا نامز   نامز وو   تمیق   تمیق مالعا   مالعا ناونع : : ناونع 6464

یلخاد یلخاد زاگ   زاگ دیکسا   دیکسا راشف   راشف چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565
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نیارفسا یتعنص  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 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10   OD-34-IPS-220 همیس ود  ییاقلا  چیئوس  یتیم  یسکارپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 10   R40-V-IPS-320-OP همیس هس  یئاقلا  روسنس 

1101001469001289 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یئرزاپ نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   VEGA هدنزاس عجرم   VEGASWING 51 لدم ییاقلا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 10   OD-34-IPS-220 همیس ود  ییاقلا  چیئوس  یتیم  یسکارپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 10   R40-V-IPS-320-OP همیس هس  یئاقلا  روسنس 

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - هام هیوست 2 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

R40-V- IPS-320 -OPR40-V- IPS-320 -OP  همیس همیس هسهس   یئاقلا   یئاقلا روسنس   روسنس ددع   ددع   1010 دادعت   دادعت   OD-34- IPS-220OD-34- IPS-220 همیس   همیس ودود   ییاقلا   ییاقلا چیئوس   چیئوس یتیم   یتیم یسکارپ   یسکارپ ناونع : : ناونع
ددع ددع   1010 دادعت   دادعت
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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 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FUJI PRESSURE TRANSMITTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005480 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راشف رتیمسنرت  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768056-021  ، 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تمیق  هئارا  هب  زاجم  یلحم  عبانم  افرص  / ینزوگ خاش  ظافح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001341 زاین :  هرامش 

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

ددع 40 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن زا  شیپ  هیهت  یریگ و  هزادنا  / الاک دات  لیوحت و  زا  سپ  هام  کی  دودح  تخادرپ  / تسیمازلا هناگادج  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یعامتجا  نیمات  باسح  اصافم  هئارا  / دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  تنامض  و 

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

32138258-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FUJI  PRESSURE TRANSMITTERFUJI  PRESSURE TRANSMITTER ناونع : : ناونع 6767

دشابیم دشابیم تمیق   تمیق هئارا   هئارا هبهب   زاجم   زاجم یلحم   یلحم عبانم   عبانم افرص   افرص // ینزوگ ینزوگ خاش   خاش ظافح   ظافح ناونع : : ناونع 6868
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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 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

stransmiter model abt:series (: ریگدزد یرتم ( دص  یتکرح  میب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000374 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یئاقآ هلال  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   PARADOX یتراجت مان   K3222 لدم ریگدزد  متسیس  هعطق  زاسراکشآ  الاک :  مان 

ددع 45 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن مادقا  تمیق  مالعا  هب  تبسن  تسویپ  کرادم  ساسا  رب  تسیاب  یم  هدنشورف  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33402211-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: 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  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

stransmiter model abt:seriesstransmiter model abt:series (:(: ریگدزد ریگدزد یرتم ( ( یرتم دصدص   یتکرح   یتکرح میب   میب ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 155 ھحفص 45 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/utzu5kna5t39x?user=37505&ntc=6099732
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6099732?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش رابنا  ات  لمح  هیارک  / تسا هباشم  دک  ناریا  / دشاب هناماسرد  هدش  یراذگراب  تسیل  قباطم   / یناشن شتا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب 

1101090062000108 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  مب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   A.HABERKORN یتراجت مان  یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   m 20 لوط  mm 65 زیاس  PVC سنج نولرپ  خن  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 
راکزیهرپ بوقعی 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مب یرادرهش  رابنا  هب  لیوحت  زا  دعب  هجو  تخادرپ  دوش /  تبث  تسویپ  تسیل  قبط  لک  غلبم  تمیق  / تسیمازلا هناماسرد  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رادرابنا دات  زادعب  هام  یلا 3  نامز 2  تدمرد 

7661771966 یتسپ :  دک  مب ،  یرادرهش   - یرادا تیاس  ییاجر  دیهش  راولب  - مب مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44345211-034  ، 44345214-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44345212-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  لنپ  لرتنک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001336 زاین :  هرامش 

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

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  هیارا  الاک 3) دات  لیوحت و  زا  سپ  زور  تخادرپ 30  تسیمازلا 2) هناگادج  یلام  یلام و  ینف  داهنشیپ  هیارا  (1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138205-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلور یلور هتسب   هتسب یدنب   یدنب هتسب   هتسب عون   عون   mm  2020 لوط   لوط   mmmm  6565 زیاس   زیاس   PVCPVC  سنج سنج نولرپ   نولرپ خنخن   یناشن   یناشن شتآ   شتآ گنلیش   گنلیش  - - یناشن یناشن شتا   شتا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7070

قیرح قیرح مالعا   مالعا لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7171

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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  * 4103901532 یاضاقت - مهد هاگشیالاپ  * لمح لباق  هدننک  شوماخ  لوسپک  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام 

1101097684000370 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ایرآ دنهس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   AB FIRE FIGHTING یتراجت مان   kg 12 رادقم ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   ABC ردوپ یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ردنلیس 50 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
ایرآ دنهس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HD FIRE PROTECT PVT.LTD یتراجت مان   kg 5 ردنلیس  ABC ردوپ یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا دات  دروم  لخاد  تخاس  امازلا "  :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدننک هدننک شوماخ   شوماخ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 7272
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب قباطم  تساوخرد  تسا ) هباشم  یمالعادک  ناریا   ) نامرک ناتسا  زکارم  اههاگتسیا و  تهج  یتسد  قیرح  ءافطا  ردنلیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  لیاف 

1101001022002150 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزورون هلادابع  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یزلف  ردنلیس   kg 6 تیفرظ زاگ  ردوپ و  لکش  یتفن  داوم  قیرح  ءافطا  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ردنلیس 60 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همانراهظاو یهاوگ  هئارا  تسا  یمازلا  هناماسرد  هدش  اضما  ورهم  تمیقزیر  یراذگراب  تسا  هدننک  نیمات  هدهعبریاسو  لقنو  لمح  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لصاح سامت  ینیسح  یدهم  یاقآ  09132410602 ای یاه 03432226695 هرامشابرتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  تسا  یمازلا  تخادرپ  نامزرد  هدوزفا  شزرا 

دامن

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

32232500-034  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

ناتسا ناتسا زکارم   زکارم وو   اههاگتسیا   اههاگتسیا تهج   تهج یتسد   یتسد قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا ردنلیس   ردنلیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 155 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/98fu4gl4qfbcc?user=37505&ntc=6098475
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6098475?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0000227 اضاقت : هرامش  قیرح / افطا  ریژآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000455 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   QLIGHT هدنزاس عجرم   SPNA لدم قیرح  مالعا  راجفنا  دض  ریژآ  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

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

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا ریژآ   ریژآ ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یلم  کناب  یزکرم  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت یزکرم  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  بختنم  بعش  رطخ  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001102000007 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  یزکرم  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هبعش 6 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ یاه   pdf رد لماک  تاحیضوت  مامضنا  هب  یتسویپ  لسکا  رد  بختنم  بعش  رطخ  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن  هعلاطم  تقد  اب  ار  یتسویپ  یاه  لیاف  مامت  هک  ددرگیم  تساوخرد  یمارگ  ناگدننک  نیمات  زا 

دشابیم ( rar  ) هدش هدرشف  تروص  هب  یتسویپ  لیاف 

1573913313 یتسپ :  دک  نارهت ،  یزکرم  بعش  روما  هرادا  ریت  متفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88811545-021  ، 88840020-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88860028-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت نارهت یزکرم   یزکرم بعش   بعش روما   روما هرادا   هرادا ناریا   ناریا یلم   یلم کناب   کناب بختنم   بختنم بعش   بعش رطخ   رطخ مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 7575

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4628 اضاقت : هرامش  ...و /) هلعش  صیخشت  دار  نشینگیا ، دار  رلیوب ( لعشم  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000458 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
سای تراجت  نسرا  هدننک  هضرع  عجرم   FLAME DETECTOR یتراجت مان   C7076F1014 لدم دود  زاگ و  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

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

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  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 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب ناتسا  تخاس  ریز  تاطابترا  زکارم  یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002155 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یولع 07733442140  یاقا  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب  .دوش  یراذگ  راب  هناماس  رد  سپس  ددرگ و  اضما  رهم و  هعلاطم و  همیمض  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش هتفرگ  سامت  یرادا  تاعاس 

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

33453206-077  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

دود دود وو   زاگ   زاگ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 7676

رهشوب رهشوب ناتسا   ناتسا تخاس   تخاس ریز   ریز تاطابترا   تاطابترا زکارم   زکارم یتظافح   یتظافح وو   ینمیا   ینمیا یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 7777

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش  تامدخ  روما  یراذگاو  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ...( ینارمع و تامدخ  یناشن ، شتآ  بور ، تفور و  هلابز ، یروآ  عمج  زبس ، یاضف  )

خب رهش  حطس 
1101095020000012 زاین :  هرامش 

خب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

تفت رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8998113357 یتسپ :  دک  خب ،  رهش  تازیراگ  شخب  تفت  تفت ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673221-035  ، 32673069-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32673069-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...(  ...( وو ینارمع   ینارمع تامدخ   تامدخ یناشن ، ، یناشن شتآ   شتآ بور ، ، بور وو   تفر   تفر هلابز ، ، هلابز یروآ   یروآ عمج   عمج زبس ، ، زبس یاضف   یاضف )) یرهش   یرهش تامدخ   تامدخ روما   روما یراذگاو   یراذگاو دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 7878

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  سیدرف  ناتسرامیب  تهج  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090407000166 زاین :  هرامش 

زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لرتنک رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   VINESYS هدنزاس عجرم   FX20-EX لدم قیرح  مالعا  راجفنا  دض   UV/IR هلعش روتکتد  الاک :  مان 

ورشیپ
ددع 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رادیرخ سانشراک  هب  راک  لیوحت  دات و  زا  سپ  یتخادرپ  ددرگ - تسویپ  امازلا  روتکاف  شیپ  تیلاعف -  یمسر  زوجم  تسویپ  حرش  هب  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - دشاب یم  یدقن 

3149779453 یتسپ :  دک  یرادا ،  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34197000-026  ، 34197655-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34197658-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  لیبدرا  ناتسا  تخاس  ریز  تاطابترا  تیریدم  یزاگ  یردوپ و  قیرح  یافطا  یاهردنلیس  یرادهگن  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002159 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   سیدرف   سیدرف ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 7979

تخاس تخاس ریز   ریز تاطابترا   تاطابترا تیریدم   تیریدم یزاگ   یزاگ وو   یردوپ   یردوپ قیرح   قیرح یافطا   یافطا یاهردنلیس   یاهردنلیس یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 8080

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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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه6098476 قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  تازیهجت  مزاول و  هحفص 38)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  4242   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب هتشاد  ار  ینیشام  تامدخ  تکرش  دات  مود  دشاب  لانیجروا  دیاب  لوا   ------ هکبش چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000403 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ییارجا  رتویپماک  دحاو  داتو  یگنهامه  دعب  دیرخ  دشابیم  تبث  تسویپ  رد  ینف  تاصخشم  هب  اشم  دکناریا  هام  هیوست 2  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  مرف  قبط  تارباخم  یارب  نفلترورس  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005896000080 زاین :  هرامش 

زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماسردو لیمکتو  هعلاطم  مالعتسا  مرف  افطل  مرتحم  ناگدننک  نیمات   *** یتسویپ مالعتسا  مرف  قبط  تارباخم  یارب  نفلترورس  متسیس  یارج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
**** .ددرگ یراذگراب 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  هکبش  تازیهجت  تمیق  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003495000001 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلک ریز  تروص  هب  هن  ددرگ  لاسرا  ازجم  تروص  هب  هاگتسد  ره  یارب  تازیهجت و  کیکفت  هب  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814993484 یتسپ :  دک  رصع ،  یلو  راولب  یاهتنا  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227307-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33213026-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم یارب   یارب نفلترورس   نفلترورس متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8282

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  نکسم  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 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  زاین  دروم  تازیهجت  لاسرا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000155000086 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان  هکبش   UC-PNL5e-24 لدم  5e هدر کج  نوتسیک  اب  دلیش  نودب  تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

تسد 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  هناماس  قیرطزا  تسویپروتکاف  شیپ  لاسراو  لیمکت.تسا  زایندروم  یتسویپ  کرادمرد  هدش  مالعاریداقمو  تاصخشم  قبطانیعالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تساوخرد  لاطبا  هب  راتخم  کناب  هناماس  قیرط  زا  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب 

7613856993 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  بعش  تیریدم  نامتخاس  ملعم  نابایخ  یادتبا  سدق  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231030-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269472-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدمحم  09128603098- تسویپ تاصخشم  قبط  هدننک  تیوقت  لوژام  هاگتسد  ریمعت 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000324 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طرش دیق و  نودب  ربتعم  یتناراگ  هدوب  یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت لاسرا   لاسرا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8484

هدننک هدننک تیوقت   تیوقت لوژام   لوژام هاگتسد   هاگتسد   44 ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 8585

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

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

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

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

6098315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  وکسیس  هکبش و  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000614 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نمات  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس وو   هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 8686
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قباطم  لاوریاف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003321000033 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هناماس دوبهب  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان   FPR2110-NGFW-K9 لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

داراف یتاعالطا  یاه 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  سرتسد  رد  سامت  هرامش  رکذ  دشابیم  یتسویپ  یاه  لیاف  کالم  دشابیم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یقرشناجیابرذآ ،  ناتسا  کالما  ودانسا  تبث  لک  هرادا  مشاه -  جاح  هچوک   - تعاس نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5133983431

35261771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35261784-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیرین ناتسورس و  یرونربیف  هنایاپ  هچضوح  ییاجباج  یزاسلاناک و  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002152 زاین :  هرامش 

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

تسیل 1 دادعت : 
1401/10/29 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

لاوریاف لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

زیرین زیرین وو   ناتسورس   ناتسورس یرونربیف   یرونربیف هنایاپ   هنایاپ هچضوح   هچضوح ییاجباج   ییاجباج وو   یزاسلاناک   یزاسلاناک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8888
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطابترا یاه  متسیس  یزاس  هچراپکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000411 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RT-ACS300 لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  ناریا  یزرواشک  سرواتم  هژورپ  یزادنا  هار  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091790000054 زاین :  هرامش 

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش  هب  ناریا  یزرواشک  سرواتم  هژورپ  یزادنا  هار  ارجا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرحب یاقآ  سامت 02122414263 09354467321  نفلت 

1985713133 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  غاب  نمی -  نابایخ  نارمچ - دیهش  هارگرزی  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22411900-021  ، 22400079-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22401163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یطابترا یطابترا یاه   یاه متسیس   متسیس یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی ناونع : : ناونع 8989

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   ناریا   ناریا یزرواشک   یزرواشک سرواتم   سرواتم هژورپ   هژورپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناخترازو تنرتنیا  دناب  یانهپ  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1101003068000254 زاین :  هرامش 
یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ مادقا  تساوخرد  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61063451-021  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: 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   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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  دابآ  ناطلس  هاگتسیا  لرتنک  سسکا  متسیس  تازیهجت  بصن  دیرخ و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002139 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/17 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هناخترازو   هناخترازو تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش ناونع : : ناونع 9191

هاگتسیا هاگتسیا لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 9292

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

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

زا 155 ھحفص 60 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/elz9pdbbd5t2a?user=37505&ntc=6098716
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6098716?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kth9hd3zt8yav?user=37505&ntc=6098768
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6098768?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تخاسریز تاطابترا  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 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  رد  ینف  تاصخشم  طیارش و  قباطم  یرون  ربیف  یاه  لباک  یبارخ  تیریدم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002148 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعی  یراک  زور  اه 40  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگ  اب  تسویپ و  لیاف  ردرادیرخ  طیارش  یمامت  اضماو ,  رهم  هعلاطم ,   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن 09125824810 لصاح  سامت  ایناهب  هب  مناخ  اب  تالاوس  دیدزاب و  تهج  دشاب -  یم  تخادرپ  لباق  هیلاع  رظان  دیئات  لیوحت و 

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

33335999-028  ، 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

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6098856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sfr سنسیال اب   pd985 لدم لاتیجید  یتسد  میس  یب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000581 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
جوا لصاح  هدننک  هضرع  عجرم   HYTERA یتراجت مان   PD985 لدم  W 5 ناوت  MHz 174-136 سناکرف ییویدار  یتسد  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

شزادرپ
هاگتسد 5 دادعت : 

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

 . دشابیم ههام  هس  باسح  هیوست  یتخادرپ و  سنسیال  - اب   pd985 لدم لاتیجید  یتسد  میس  یب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یاه   یاه لباک   لباک یبارخ   یبارخ تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9393

sfrsfr سنسیال   سنسیال اباب     pd985pd985 لدم   لدم لاتیجید   لاتیجید یتسد   یتسد میس   میس یبیب   ناونع : : ناونع 9494
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ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم لوسنک  ماغدا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092678000036 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  خروم 1401/10/24  هبنش  زور  تعاس 9  ات  تکرش  یتبث  کرادم  هیلک  هارمه  هب  هدش  ءاضما  رهم و  دانسا  تاحفص  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34042476-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fa.tci.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابازوریف  یعامتجا  نیمات  یصاصتخا  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 1.677.690.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یرینم  07136112712 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم لوسنک   لوسنک ماغدا   ماغدا ناونع : : ناونع 9595

یصاصتخا یصاصتخا حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9696
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یقرش ناجیابرذآ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/71 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ea.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریسم 2 رد  ناتسا  یاهکرهش  رد  یرون  ربیف  یدنبلصفم  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( امجن هژورپ   ) ناتسا حطس  رد   Ftth یرون ربیف  تهج  رچنرت  یارجا  تاموزلم و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9797

(( امجن امجن هژورپ   هژورپ  ) ) ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد     FtthFtth یرون   یرون ربیف   ربیف تهج   تهج رچنرت   رچنرت یارجا   یارجا وو   تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

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

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

زا 155 ھحفص 63 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6au99bnhhecrf?user=37505&ntc=6098950
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6098950?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gec4egb37uq2x?user=37505&ntc=6098952
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6098952?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6099001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یتارباخم و  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6099110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیسررس 1404/03/26 خیرات  هنازخ 101  دانسا  یتسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003597000028 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیسررس 1404/03/26 خیرات  هنازخ 101  دانسا  یتسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184993154 یتسپ :  دک  شزومآ ،  لک  هرادا  ینرق  دیهش  راولب  یادتبا  یسودرف  نادیم  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7287006-0513  ، 37287018-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37286025-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9999

چوس چوس اتید   اتید هکبش   هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 100100
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زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CL1000m ATEN لدم ید  یس  لا  لوسنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

.دشاب یتکرش  ربتعم  یتناراگ  یاراد  قوف  هاگتسد 
1101090979000475 زاین :  هرامش 

زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم  iRACK Powered by TIAM یتراجت مان   TCD-708 لدم  IP لوژام بصن  تیلباق  تروپ و LCD 17 in و  چیئوس 8   KVM اب لوسنک  هنایاپ  الاک :  مان 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

CL1000m ATEN لدم ید  یس  لا  لوسنک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

.دشاب یتکرش  ربتعم  یتناراگ  یاراد  قوف  هاگتسد 

7136816695 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  - رصعیلو نادیم  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدید یسیس   لالا   لوسنک   لوسنک ناونع : : ناونع 10 110 1
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یلامش ناسارخ  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ جرد  تمیق  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  اقیقد   - تسویپ لیاف  قباطم  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003357000003 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  هنایار  هکبش  دربراک   ASR1000-ESP40 لدم رتور  رگشزادرپ  تراک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

متسیس زادرپ  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO یتراجت مان   ASR1002-X لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ جرد  تمیق  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  اقیقد   - تسویپ لیاف  قباطم  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9414933456 یتسپ :  دک  درادناتسا ،  لک  هرادا   - ردان نابایخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224700-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224612-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور رتور -  -  رتور رگشزادرپ   رگشزادرپ تراک   تراک ناونع : : ناونع 102102
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یدنمزاین  دنس  قباطم   - Maine Frame ینابیتشپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000746 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

عومجم 1 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( هنایلاس ) ازجم تروص  هب  لاسود و  یارب  روتکاف  شیپ  قاصلا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب نارهت  تسیاب  یم  نآ  هدنیامن  ای  تکرش  ینوناق  لحم  -2

.دشاب یم  هطوبرم  رظان  دیئأت  هب  طونم  هدنرب  مالعا  -3

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911427-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

لمآ  1401/43 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6099241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AM000004 تباس دک  لمآ  ایرد  هچوک   FTTH حرط یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یدنمزاین   یدنمزاین دنس   دنس قباطم   قباطم  -  - Maine FrameMaine Frame ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 103103

FTTHFTTH  حرط حرط ناونع : : ناونع 104104
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ناردنزام ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/49 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mn.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AM000003 تیاس دک  الک  رایزاب  یاتسور  یوفاک 65  یرون  ربیف  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/48 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6099253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الک هپسا   ftth حرط یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتسور اتسور   6565 یوفاک   یوفاک یرون   یرون ربیف   ربیف حرط   حرط ناونع : : ناونع 105105

ftthftth حرط   حرط ناونع : : ناونع 106106
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ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005530000018 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   Catalyst لدم هکبش  چیئوس   Rack-mountable یساش الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت  هرامش  دشاب  یم  هدنشورف  دهع  هب  همیب  رابنا و  هب  لیوحت  لمح و  یاه  هنیزه  یمامت  تسویپ  کرادم  قبط  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09163666113

6815855311 یتسپ :  دک  یرمرادناژ ،  نادیم  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33300882-066  ، 33316903-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33300884-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/45 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mn.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AM000004 تیاس دک  قرق )  تلاسر 9 (  هچوک   FTTH حرط یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 107107

هچوک هچوک   FTTHFTTH  حرط حرط ناونع : : ناونع 108108
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ناردنزام ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

لمآ  1401/46 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mn.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AM000002 تیاس دک  مئاق  ژاساپ   FTTH حرط یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/44 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mn.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایرد 58-56 هچوک   FTTH حرط یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FTTHFTTH  حرط حرط ناونع : : ناونع 109109

هچوک هچوک   FTTHFTTH  حرط حرط ناونع : : ناونع 1101 10
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مالیا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6099278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091836000103 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نابات تعنص  نیترآ  هدننک  هضرع  عجرم   SOLMATE یتراجت مان   Wifi لدم هنایار  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

ددرگ هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32234303-084  ، 32235800-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235824-084 :: 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  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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6099482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتورکیم رتور  دیرخ  مالعتسا  - 1032 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001344000150 زاین :  هرامش 

بالضاف بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   K9/3945 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  شرافس  خساپ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش  تسویپ  هدش  رهم  باسح  تروص  شیپ  ینف و  تاصخشم  اهب ، مالعتسا  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپس اب  .دیراذگب  هناماس  یور  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  دک و  ناریا  نیمه  یارب  مالعتسا  گرب  یداهنشیپ  لک  یاهب 

7514619139 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  یراولد -  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

333333-077  ، 33330299-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330299-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مدوم مدوم ناونع : : ناونع 11 11 1 1

کیتورکیم کیتورکیم رتور   رتور دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا - - 10321032 ناونع : : ناونع 1121 12
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ناتسا ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6099523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتابکا ناتسرامیب  یا  هنایار  هکبش  چیئوس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000236000041 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3750G-48TS-S لدم تروپ  لانرتنیا 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم کالم  دشابیم و  هباشم  یباختنا  یالاک  دک  دشابیم و  یتسویپ  کرادم  ساسارب  یراذگ  تمیق  دوش ،  هجوت  یتسویپ  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یتسویپ 

6517619651 یتسپ :  دک  یزکرم ،  داتس  نامتخاس  نادمه  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311114-081  ، 31311100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32528027-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتابکا ناتابکا ناتسرامیب   ناتسرامیب یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 113113
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هارمه  طیارش  هیلک  یراذگراب  تسویپ  کرادم  قبطو  تسا  هباشم  دک  ناریا   / FORTIGATE 40F لاوریاف هاگتسد  کیدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش  اضما و  رهم و 

1101001132000344 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FTNT یتراجت مان   FG60C لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

سامت هرامش  اضما و  رهم و  اب  هارمه  بسک  زاوج  ای  همان  ساسا  تمیقداهنشیپ و  هگربو  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب اتفازوجمو  یا  هنایار  یفنص  ماظن  زا  ربتعم  همانیهاوگ  یاراد  تسیاب  یم  هدنهدداهنشیپ  .دشاب  یم  یرورض 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب هارمه   هارمه طیارش   طیارش هیلک   هیلک یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم قبطو   قبطو تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  / / FORTIGATE 40FFORTIGATE 40F لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیدیرخ   کیدیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یرورض   یرورض سامت   سامت هرامش   هرامش وو   اضما   اضما وو   رهم   رهم

1 141 14
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار کنیل  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004866 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبط  ینف  تاصخشم 

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

23942686-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزکرم6098159 لوژام  لیابوم -  لانگیس  هدننک  هحفص 38)تیوقت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تامدخ6098671 اب  هارمه  رکرمتم  نزاخم  نویساموتا  هکبش  نفلت و  یلخاد و  طابترا  یزادنا  هار  هژورپ 
الاک بصن و 

هحفص 38) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رهشوب6098828 ناتسا  تخاس  ریز  تاطابترا  زکارم  یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس  هحفص 45)یرادهگن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6099106 یاهلیاف  قباطم  - یهد تبون  یاههاگتسد  یرادهگنو  هحفص 28)سیورس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6099120ASR هکبش رتور  تروپ -  هکبش 48  اتید  چیئوس  لاوریاف -   UTM هحفص 28)هاگتسد یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه6099198 هداد  زکرم  تیاسرد  یرادرب  هرهب  یرادهگن و  تایلمع  زا  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 28)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دشابیم6099476 تمیق  هئارا  هب  زاجم  یلحم  عبانم  افرص  / ینزوگ خاش  هحفص 38)ظافح  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ییویدار ییویدار کنیل   کنیل نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 115115
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6099097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  یتعنص  رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003039 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LG DISPLAY هدنزاس عجرم   LG یتراجت مان   TPV55 لدم  in 55 زیاس لاووئدیو  یتعنص   LCD رگشیامن الاک :  مان 

داگراساپ تعنص  زادرپ  مافکت 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
یر 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

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم یتعنص   یتعنص رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 1161 16
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6098015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اههار تیریدم  زکرم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  ریواصت  لاقتنا  هب  طوبرم  تازیهجت  دیرخ  - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000186 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ارآ کت  یآ  هدننک  هضرع  عجرم   AXIS هدنزاس عجرم   AXIS یتراجت مان   Q60-E/-C لدم یکیفارت  تراظن  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اههار تیریدم  زکرم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  ریواصت  لاقتنا  هب  طوبرم  تازیهجت  دیرخ  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هظفحم   هظفحم ناونع : : ناونع 1171 17
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

POE( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم   ) ددع یریوصت و 10  تراظن  نیبرود  ددع  دیرخ 5  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001423000199 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مشق شزادرپ  ریصب  هدننک  هضرع  عجرم  ریصب  یتراجت  مان   BSRLPRx-2LP لدم یا  هداج  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158440 هرامشاب  یدسا  ینب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  () دامن یرازگراب  هناماسردو  لماکار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

POEPOE(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  ) ) ددع ددع   1010 وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود ددع   ددع   55 دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 118118
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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 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نمکرتردنب الق -  قآ  روحم  یزاس  نمیا  تهج  مئالع  ولبات و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000215 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 : 
1401/12/11 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

نمکرتردنب نمکرتردنب القالق -  -  قآقآ   روحم   روحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایع 400 اب  حلسم  ینتب  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( قیقد تروصب  تسویپ ( رد  تاصخشم  اه و  سکع  قبط 

(( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ))
1101093035000798 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  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 20 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ هدننک نیمات  هدهع  هب  بصن و ...  تهج  مزال  لیاسو  لاسرا و  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ یاه  سکع  تاصخشم و  قبط 

یرابتعا

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(((( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ( )) ( )) قیقد قیقد تروصب   تروصب تسویپ ( ( تسویپ ردرد   تاصخشم   تاصخشم وو   اهاه   سکع   سکع قبط   قبط   400400 رایع   رایع اباب   حلسم   حلسم ینتب   ینتب دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 120120
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هئارا  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  لماک  تسب  هیاپ و  اب  سوبوتا  هاگتسیا  ولبات  ددع  دیرخ 250  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095386000012 زاین :  هرامش 

دزی یرادرهش  رفاسم  وراب  لقن  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

ددع 250 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  رد  هدش  هئارا  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  لماک  تسب  هیاپ و  اب  سوبوتا  هاگتسیا  ولبات  ددع  دیرخ 250   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ ءاضما  رهم و  دانسا  هیلک  هئارا  تسویپ  تاصخشم  قبط 

8917335981 یتسپ :  دک  تعنص ،  نادیم  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37304901-035  ، 37304900-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37200399-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یرادرهش  شش  هقطنم  حطس  رد  یروحم )  ) یکیفارت درس  گنر  یارجا  گنر و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090723000040 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوطرتم 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  رکذ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشم  دانسا و  - 2

دماح روپ  یاقآ  رتشیب 09163091328  تاعالطا  بسک  تهج  - 3

6133833159 یتسپ :  دک  زاوها ،  یرادرهش  نهآ  هار  هشوت  رابنا  یوربور  هاپس  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33777074-061  ، 33335076-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335076-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هئارا   هئارا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم لماک   لماک تسب   تسب وو   هیاپ   هیاپ اباب   سوبوتا   سوبوتا هاگتسیا   هاگتسیا ولبات   ولبات ددع   ددع   250250 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1

(( یروحم یروحم  ) ) یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر یارجا   یارجا وو   گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122
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نامرک نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6099063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رزیالیبالسا دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001237000029 زاین :  هرامش 

نامرک نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ دانسا  حزش  ساسارب  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دانسا  حرش  ساسارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617969999 یتسپ :  دک  نامرک ،  نهآ  هار  لک  هرادا  سراف - جیلخ  راولب  نارهت - هداج  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31214295-034  ، 31214206-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32153530-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رزیالیبالسا رزیالیبالسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  ناوخ  کالپ  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003044 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اریو  دنپس  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم   PSV -LPR PROCESSOR1.1 لدم  VIERA LPR ددرت لرتنک  ناوخ  کالپ  رگشزادرپ  الاک :  مان 

اریو دنپس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا قرش  یاهروحم  رد  یتلافسآ  هاکتعرس  یزیمآ  گنر  ثادحا و  اب  ریذپ  بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000467 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ناتسا قرش   قرش یاهروحم   یاهروحم ردرد   یتلافسآ   یتلافسآ هاکتعرس   هاکتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   ثادحا   ثادحا اباب   ریذپ   ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 125125

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

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

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

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

6097816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  کیتاموتا  بردددع  دیرخ 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090826000007 زاین :  هرامش 

هورق ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هورق رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هارو  بصن  هنیزهو  دشاب  تسویپ  لیاف  یانبمرب  تمیقو  دشابیم  یمازلا  هناماس  رد  راذگرابو  روتکاف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6661833843 یتسپ :  دک  یهانپ ،  دیهش  لامج ک  دیس  ناتسدرک خ  هورق  هورق ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220146-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220148-087 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط کیتاموتا   کیتاموتا بردددع   بردددع دیرخ  33 دیرخ ناونع : : ناونع 126126

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

6097963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ups ولیک و روتوم 400  اب  یموینیمولآ  یا  هرکرک  یقرب  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( 3*5 عبربرتم (  ژارتم 15  هب 

1201003912000971 زاین :  هرامش 
اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یموینیمولآ - 
ups ولیک و روتوم 400 

هزادنا 5*3
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامکی تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  بصن  لمح و  هنیزه 

دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 
دشاب تساوخرد  قبط  اقیقد 

یهللادی 09394552970

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: 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

 ( ( 33** 55 عبربرتم (  (  عبربرتم   1515 ژارتم   ژارتم هبهب     upsups وو   ولیک   ولیک   400400 روتوم   روتوم اباب   یموینیمولآ   یموینیمولآ یایا   هرکرک   هرکرک یقرب   یقرب برد   برد ناونع : : ناونع 127127

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف رد  تاعطق  تسیل  تاصخشم و  تاحیضوت و  مامت  -3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -2 مالیا هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ 

1101001409000066 زاین :  هرامش 
مالیا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   TT100 لدم هیاپ  هس  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  تاعطق  تسیل  تاصخشم و  تاحیضوت و  مامت  -3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -2 مالیا هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6935148111 یتسپ :  دک  مالیا ،  یادهش  هاگدورف  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236806-084  ، 32236803-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236803-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  هپس  کناب  نانکراک  یشزومآ  یشزرو  یگنهرف  هعومجم  گنیکراپ  نویسادنوف  یارجاو  یرادربکاخ  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشمو  طیارش 

1101003432000084 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

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

118-115 یلخاد 03138100 سامت نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32338740-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگدورف هاگدورف لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 128128

طیارش طیارش تسیل   تسیل قبط   قبط هپس   هپس کناب   کناب نانکراک   نانکراک یشزومآ   یشزومآ یشزرو   یشزرو یگنهرف   یگنهرف هعومجم   هعومجم گنیکراپ   گنیکراپ نویسادنوف   نویسادنوف یارجاو   یارجاو یرادربکاخ   یرادربکاخ ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو

129129

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  ( تسوپ تاصخشم  قبط  هگنلردنب ( هاگدورف  یرتم  یتسیرورتدض 4  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000077 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان   BOLLARD PAINTED لدم یکیرتکلا  تباث  دنب  هار  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632386015 و07632386000  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن لاسرا  تسویپ  تاصخشم  تیاعر  اب  روتکاف  شیپ 

سابعردنب هاگدورف  لیوحت 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا (( تسوپ تسوپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هگنلردنب ( ( هگنلردنب هاگدورف   هاگدورف یرتم   یرتم   44 یتسیرورتدض   یتسیرورتدض دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 130130

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

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

زا 155 ھحفص 87 
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ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  ( تسوپ تاصخشم  قبط  سابعردنب ( هاگدورف  یرتم  یتسیرورتدض 4  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000075 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان   BOLLARD PAINTED لدم یکیرتکلا  تباث  دنب  هار  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632386015 و07632386000  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن لاسرا  تسویپ  تاصخشم  تیاعر  اب  روتکاف  شیپ 

سابعردنب هاگدورف  لیوحت 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا (( تسوپ تسوپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سابعردنب ( ( سابعردنب هاگدورف   هاگدورف یرتم   یرتم   44 یتسیرورتدض   یتسیرورتدض دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 131131

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

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

زا 155 ھحفص 88 
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دابآ ریما  ردنب  یداصتقا  هژیو  هقطنم   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  کرمگ  ینامزاس  لزانم  هدحاو  شش  نامتراپآ  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003746000007 زاین :  هرامش 

داباریما ردنب  یداصتقا  هژیو  هقطنم  کرمگ  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

دحاو 6 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

برد تاموتا  کج  تفج  کی  هطوبرم  تسیل  هب  انمض  دشابیم  دوجوم  تسویپ  تسیل  رد  یراک  تایلمع  مجح  هدننک و  تکرش  نایضاقتم  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم هفاضا  گنیکراپ  یدورو 

4854193555 یتسپ :  دک  دابآریما ،  کرمگ  هرادا  دابآریما -  یداصتقا  هژیو  هقطنم  رهشهب  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34623682-011  ، 34623051-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34623051-011 :: 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

کرمگ کرمگ ینامزاس   ینامزاس لزانم   لزانم هدحاو   هدحاو شششش   نامتراپآ   نامتراپآ تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 132132

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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نادبنگود همیکح  یب  یب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09177421219 ینامیس سدنهم  - ههام 4 تخادرپ هباشم - دکناریا  - تسویپ بسح  ددع  یقرب 6  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030090000413 زاین :  هرامش 

نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کارآ برد  اریو  هدننک  هضرع  عجرم   RECORD DS یتراجت مان   R76 لدم  m 2/20×2 داعبا هشیش  موینیمولآ و  سنج  رکناد  روتوم  اب  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

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

ددرگ جردروتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرباب  لمح  هنیزه 

 09175183734: زادرپراکدنوار سدنهم 
دریذپ تروص  ینوناقو  مزال  تامادقا  هاگشناد  یتالماعم  یلام و  همان  نیئآ  قبط  ، نیفرط نایم  فالتخاداجیا  تروصرد 

7581359561 یتسپ :  دک  یمالسا ،  دازآ  هاگشناد  بنج  - تفن کرهش  - ناراسچگ نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337110-074  ، 32337160-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337160-074 :: 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

6098661( قیقد تروصب  تسویپ ( رد  تاصخشم  اه و  سکع  قبط  رایع 400  اب  حلسم  ینتب  دنبهار 
(( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ))

هحفص 75) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ددع ددع   66 یقرب   یقرب برد   برد ناونع : : ناونع 133133

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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هاشنامرک ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  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 19 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  هب  طوبرم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005068000009 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  دوجوم  تسویپ  یاه  تسیل  رد  تاصخشم  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
روتکاف  1 دادعت : 

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

دشاب یم  دوجوم  تسویپ  یاه  تسیل  رد  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  نارگراثیا ،  روما  دیهشداینب و  لک  هرادا  - یماظتنا یورین  یهدنامرف  یوربور  ردص  یدهلا  تنب  -خ  هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6715661599 : 

38221103-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38238615-083 :: 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

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 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  هباه  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005209000038 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 : 
1401/10/29 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 هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  نیوزق -  یزکرم  نادنز  هطوحم  هتسبرادم  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003115000020 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه یلا 10/13 ، زا 10/12  زوجم  ذخا  زا  سپ  یگنهامه و  اب  دیدزاب  .یراذگ  هلول  هارمه  هب  یشک  لباکرتم  4000+ نیبرود هاگتسد  بصن 52   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  رثکادح 60  راک  مامتا  تاعالطا و  یروانف  هرادا  دات  زا  سپ  هیوست  یناخدمحم 09193814979- ینامیلس 09127875766 و  نایاقآ  اب 

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

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

33664310-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  نانمس  هاگدورف  یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001592000029 زاین :  هرامش 
نانمس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

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

.ددرگ تسویپ  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  تفایرد  تروص  رد  .دشاب  یم  تسویپ  هب  ناگدننک  نیمات  تامازلا  ینف و  تاصخشم   :: 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

تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا نیوزق -  -  نیوزق یزکرم   یزکرم نادنز   نادنز هطوحم   هطوحم هتسبرادم   هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 136136

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم نانمس   نانمس هاگدورف   هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها نینموملاریما  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 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - یتسویپ تسیل  قبط  ددع  تاعطقو 50  مزاولو  بصن  اب  هارمه  هتسبرادم  نیب  رود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934000993 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دسرب رظان  سانشراکدات  هب  دیابراک   - دشاب یم  یمازلا  تسیل  ندومن  همیمضو  ندرکرپ   - دشاب یم  دادرارق  بلاقردراک  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: 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

ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  زا  تسویپ -  تسیل  قبط  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004543000593 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یگرزب هلا  حور  هدننک  هضرع  عجرم   ZHEJIANG DAHUA یتراجت مان   DH-IPC-HFW3200C لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  تسویپ -  تسیل  یط  دیرخ  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  دشاب -  کی  هجرد  الاک  دشاب -  درادناتسا  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییاقآ یضترم  الاک 09354810311  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 45 

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222447-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: 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

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   -- یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ددع   ددع   5050 تاعطقو   تاعطقو مزاولو   مزاولو بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه هتسبرادم   هتسبرادم نیب   نیب رود   رود ناونع : : ناونع 138138

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   زازا   تسویپ -  -  تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  تسویپ  مرف  قبط   HPE DL380 G10 8SFF Chassis یرادرهش دیدج  هناماس  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000344 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
شابلزق دادادخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ اهب  مالعتسا  مرف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09173717883 هرامش 

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  جومروخ  یرون  ربیف  هنایاپ  یریوصت  تراظن  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002160 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
یتشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضما و رهم و  ، لیمکت ار  یاهتسویپ  هیلک  افطل  ، جومروخ زکرم  زاین  دروم  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم دیرخ  طقف  .دوش  هتفرگ  سامت  یرادا  نامز  رد  هرامش 07733442140  هب  یولع  یاقآ  اب  یگنهامه.دامن  یراذگ  راب  هناماس  رد  هدومن و 

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

33453206-077  ، 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

دیدج دیدج هناماس   هناماس رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 140140

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط جومروخ   جومروخ یرون   یرون ربیف   ربیف هنایاپ   هنایاپ یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 141141

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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تخاسریز تاطابترا  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 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مج یرون  ربیف  هنایاپ  یریوصت  تراظن  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002158 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتکا  یتراجت  مان   ACM-7411 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضما و رهم و  لیمکت ، ار  یاهتسویپ  هیلک  افطل  مج ،  زکرم  زاین  دروم  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  یرادا  نامز  رد  هرامش 07733442140  هب  یولع  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهح  .دامن  یراذگ  راب  هناماس  رد  هدومن و 

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

33453206-077  ، 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

مجمج یرون   یرون ربیف   ربیف هنایاپ   هنایاپ یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 142142

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  ناریا  همیب  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 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم هب  هتسبرادم  نیبرود  تراسخ  هنایاپ  نینچمه  هقبط و  رد 4  لک  هرادا  نامتخاس  رد  دراد  رظن  رد  تکرش  نیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یموب احیجرت  دیامن  ارجا  بصن و  هیهت  تسویپ 

1201001310000007 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

احیجرت دیامن  ارجا  بصن و  هیهت  تسویپ  تاصخشم  هب  هتسبرادم  نیبرود  تراسخ  هنایاپ  نینچمه  هقبط و  رد 4  لک  هرادا  نامتخاس  رد  دراد  رظن  رد  تکرش  نیا  - 
یموب

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

تسویپ هب  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916613774 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  تلادع 22 و 24- نیب  - رصعیلو نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32340010-017  ، 31846565-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32336975-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 143143

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامرف هعجارم  تسویپ  هب  نآ - تاموزلم  دابآورس و  ناتسرهش  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003415000090 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
دصرد 100 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دابآ ورس  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616667959 یتسپ :  دک  نادمه ،  - جدننس هار  سیلپ  رتمولیک 1  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33415231-087  ، 33383701-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33383706-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 144144

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسدرک ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6099878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف دولناد  ار  تسویپ  لیاف  افطل  نآ ، تاموزلم  هیهت  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003415000091 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
دصرد 100 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616667959 یتسپ :  دک  نادمه ،  - جدننس هار  سیلپ  رتمولیک 1  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33415231-087  ، 33383701-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33383706-087 :: 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

یکیفارت6098015 تراظن  نیبرود  هحفص 75)هظفحم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لیاف6098621 تاصخشم  قباطم   ) ددع یریوصت و 10  تراظن  نیبرود  ددع  دیرخ 5  مالعتسا 
POE( تسویپ

هحفص 75) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهشوب6098828 ناتسا  تخاس  ریز  تاطابترا  زکارم  یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس  هحفص 45)یرادهگن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

نآنآ تاموزلم   تاموزلم هیهت   هیهت هارمه   هارمه هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 145145

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دوخ6097984 یاهرابنا  هعومجم  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ییارجا  تایلمع  هحفص 10)ماجنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6098090 مالعا  لنپ  لرتنک  هحفص 45)هاگتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6098449 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  یبای و  بیع  قیرح 2  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 10)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6098480 افطا  هحفص 45)ریژآ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اهرابنا6099368 قیرح  مالعا  هحفص 10)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6099620 حرش  هب  سیدرف  ناتسرامیب  تهج  قیرح  مالعا  هحفص 45)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم تساوخرد  ( تسا هباشم  یمالعادک  ناریا   ) نامرک ناتسا  زکارم  اههاگتسیا و  تهج  ددرت  لرتنک  سسکا  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  لیاف  اب 

1101001022002147 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ییاضر داوجدمحم  هدننک  هضرع  عجرم   ALOCK یتراجت مان   116NF  + لدم نیالنآ  یتشگنا  رثا  لاتیجید  لفق  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همانراهظاو یهاوگ  هئارا  تسا  یمازلا  هناماسرد  هدش  اضما  ورهم  تمیقزیر  یراذگراب  تسا  هدننک  نیمات  هدهعبریاسو  لقنو  لمح  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لصاح سامت  ینیسح  یدهم  یاقآ  09132410602 ای یاه 03432226695 هرامشابرتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  تسا  یمازلا  تخادرپ  نامزرد  هدوزفا  شزرا 

دامن

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

32232500-034  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگدورف6098081 لرتنک  سسکا  یاهمتسیسهژورپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 83) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رثا6098405 لاتیجید  لفق   ) ناتسا زکارم  اههاگتسیا و  تهج  ددرت  لرتنک  سسکا  بصن  دیرخ و 
 ( نیالنآ یتشگنا 

هحفص 99) سسکا  ( سسکا

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

هاگتسیا6098768 لرتنک  سسکا  متسیس  تازیهجت  بصن  دیرخ و  هحفص 54)هژورپ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

 ( ( نیالنآ نیالنآ یتشگنا   یتشگنا رثا   رثا لاتیجید   لاتیجید لفق   لفق  ) ) ناتسا ناتسا زکارم   زکارم وو   اههاگتسیا   اههاگتسیا تهج   تهج ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 146146
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

رب6097904 ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا ، دیرخ ،
یرونربیف تخاسریز 

هحفص 18) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تراظن6097912 یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و 

هحفص 18) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6099542 لیاف  اب  قباطم  ناوخ  کالپ  هحفص 75)لوژام  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگدورف6098081 لرتنک  سسکا  یاهمتسیسهژورپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 83) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رثا6098405 لاتیجید  لفق   ) ناتسا زکارم  اههاگتسیا و  تهج  ددرت  لرتنک  سسکا  بصن  دیرخ و 
 ( نیالنآ یتشگنا 

هحفص 99) سسکا  ( سسکا

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

تسویپ6099542 لیاف  اب  قباطم  ناوخ  کالپ  هحفص 75)لوژام  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " 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

تعرس6098140 فلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  ینابیتشپ  یرادرب و  هرهب  بصن ،  تازیهجت ،  هحفص 18)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مالعا و6097789 مت  هب  یزادنا  هار  بص و  صن ـ لمح  تخاس  هیهت ، یحارط ، تهج  راکنامیپ  باختنا 
هیور گنر  نیباک  قیرح  ءافطا 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دوخ6097984 یاهرابنا  هعومجم  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ییارجا  تایلمع  هحفص 10)ماجنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6098090 مالعا  لنپ  لرتنک  هحفص 45)هاگتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6098449 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  یبای و  بیع  قیرح 2  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 10)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسا6098475 زکارم  اههاگتسیا و  تهج  یتسد  قیرح  ءافطا  ردنلیس  هحفص 45)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دنمشوه6098476 قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  تازیهجت  مزاول و  هحفص 38)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح6098480 افطا  هحفص 45)ریژآ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اهرابنا6099368 قیرح  مالعا  هحفص 10)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6099423 ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، تخاس ، هیهت ، یحارط ، یراذگاو 
هیور گنر  نیباک 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6099620 حرش  هب  سیدرف  ناتسرامیب  تهج  قیرح  مالعا  هحفص 45)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تخاس6099736 ریز  تاطابترا  تیریدم  یزاگ  یردوپ و  قیرح  یافطا  یاهردنلیس  یرادهگن  هحفص 45)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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 دادعت  33   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

کینورتکلا6097944 تظافح  تازیهجت  نیبرود و  ملق  هحفص 23)دیرخ 10 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسا6097951 زاگ  تکرش  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یارجا  هژورپ  یفیک  یبایزرا  هحفص 23)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6098545 تظافح  هناماس  بصن  دیرخ و  هحفص 23)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دود6098726 زاگ و  هحفص 45)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هیذغت6099438 عبنم  هیاپ  هارمهب  یترارح  هحفص 10)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6099620 حرش  هب  سیدرف  ناتسرامیب  تهج  قیرح  مالعا  هحفص 45)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6099732stransmiter model abt:series (: ریگدزد یرتم ( دص  یتکرح  هحفص 38)میب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

canon-isensys--Mf217w یساکع نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000396 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
یدابآ انیم  یدمحم  ناوج  هدننک  هضرع  عجرم  نونک  یتراجت  مان   SX210 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

canon-i-sensys Mf217w هدنشورفاب لاسرا  یتناراگاب  هارمه  رظن  دروم  نیبرود  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9314855131 یتسپ :  دک  دورغاب ،  هداج  یادتبا  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42638001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42638001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  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 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IS USM رتم یلیم  زنل 18-135  هارمه  هب   EOS 90D لدم نناک  لاتیجید  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092132000025 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نناک  IXUS90 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  دشاب  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم  ودشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  لصا و  الاک   . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  ماجنا  یراک  زور  رثکادح 10 ینف  لوئسم 

7616613783 یتسپ :  دک  یسراف ،  ناملس  نابایخ  شبن  .زابرس  نابایخ  .نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37460604-091  ، 33317056-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33342142-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

canon- isensys - -Mf2 17wcanon- isensys - -Mf2 17w یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 147147

IS  USMIS USM  رتم رتم یلیم   یلیم   1818 -- 135135 زنل   زنل هارمه   هارمه هبهب     EOS 90DEOS 90D  لدم لدم نناک   نناک لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 148148
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا   - IV کرام  D5 نناک نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ

1101092113000765 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یلضفا سابعلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  نناک   EOS40B لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریفسمه درب  لاناک  تفایرد 800  تیلباق   E600 لدم  Esurvey هسناکرف یتلوم  سا  یپ  یج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093200000100 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  هیدیما  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  نیبرود  دارآ  هدننک  هضرع  عجرم   HI-TARGET یتراجت مان   IRTK4 لدم سناکرف  یتلوم  یرادرب  هشقن  سا  یپ  یج  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6373157593 یتسپ :  دک  هیدیما ،  یرادرهش  تلم ، کراپ  بنج  ایلع ، هیدیما  هیدیما ، هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52628800-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52622555-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- یناتسا یناتسا تیولوا   تیولوا -- دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  -  - IVIV کرام   کرام   D5D5 نناک   نناک نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هتشون   هتشون لکلک   غلبم   غلبم

149149

ریفسمه ریفسمه درب   درب لاناک   لاناک   800800 تفایرد   تفایرد تیلباق   تیلباق   E600E600 لدم   لدم   EsurveyEsurvey هسناکرف   هسناکرف یتلوم   یتلوم ساسا   یپیپ   یجیج   ناونع : : ناونع 150150

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هرامش 09056225316 و 02181406234  اب  یگنهامه  تهج  ددرگ و  هئارا  روتکافشیپ  تسویپ  قبط  افطل  مالس  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف لصاح 

1101003070000084 زاین :  هرامش 
روشک تابساحم  ناوید  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا نایناب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  کینوساناپ  یتراجت  مان   DMC-LS85GC لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

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

.دامرف لصاح  سامت  هرامش 09056225316 و 02181406234  اب  یگنهامه  تهج  ددرگ و  هئارا  روتکافشیپ  تسویپ  قبط  افطل  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435763871 یتسپ :  دک  پ2 ،  یقرش -  لیزرب  یاهتنا خ  کنو - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81406234-021  ، 88889943-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81406231-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراکش یمشچ  ود  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000686 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اپاص - ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   12x60 یمشچ ود  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپدمحم 07132142684 یاقآ  تاکرادت  سانشراک  یناضمر 07132142834/ یاقآ  ینف  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لاتیجید لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 151151

یراکش یراکش یمشچ   یمشچ ودود   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 152152

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

کینورتکلا6097944 تظافح  تازیهجت  نیبرود و  ملق  هحفص 23)دیرخ 10 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکیفارت6098015 تراظن  نیبرود  هحفص 75)هظفحم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم6098142 نیبرود  هب  طوبرم  تازیهجت  هحفص 90)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6098189 نیبرود  یکینورتکلا  هحفص 90)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6098346canon-isensys--Mf217w یساکع هحفص 23)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هئارا6098399 نیوزق -  یزکرم  نادنز  هطوحم  هتسبرادم  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  یارجا 
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ 

هحفص 90) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیاف6098621 تاصخشم  قباطم   ) ددع یریوصت و 10  تراظن  نیبرود  ددع  دیرخ 5  مالعتسا 
POE( تسویپ

هحفص 75) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

حطس6098769 بعش  زا  یدادعت  رد  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 23)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6098850IS USM رتم یلیم  زنل 18-135  هارمه  هب   EOS 90D لدم نناک  لاتیجید  هحفص 23)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تیولوا6098905 - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا   - IV کرام  D5 نناک نیبرود 
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا

هحفص 23) نیبرود  ( نیبرود

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

ناریا6098913 زا  - یتسویپ تسیل  قبط  ددع  تاعطقو 50  مزاولو  بصن  اب  هارمه  هتسبرادم  نیب  رود 
هدش هدافتسا  هباشم  دک 

هحفص 90) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدش6098916 هدافتسا  هباشم  دک  زا  تسویپ -  تسیل  قبط  نیبرود  هحفص 90)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریفسمه6098926 درب  لاناک  تفایرد 800  تیلباق   E600 لدم  Esurvey هسناکرف یتلوم  سا  یپ  هحفص 23)یج  نیبرود  ( نیبرود

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

یالاک6099047 یزاس  هریخذ  زکارم  رد  هتسبرادم  یاه  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
یساسا

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6099188 یساکع  هحفص 23)نیبرود  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

هبعش6099488 هتسبرادم 16 یاه  نیبرود  تخاس و  ریز  بصنو  هیهت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
ناتسا حطس 

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یراکش6099513 یمشچ  ود  هحفص 23)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6099529 تسیل  قبط  جومروخ  یرون  ربیف  هنایاپ  یریوصت  تراظن  هحفص 90)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مج6099568 یرون  ربیف  هنایاپ  یریوصت  تراظن  هحفص 90)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6099785 نیبرود  یارجا  بصن و  هحفص 90)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6099826 رادم  نیبرود  هحفص 90)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نآ6099878 تاموزلم  هیهت  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 90)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم رهشمالسا  رد  عقاو  هداز  نیمادیهشرابنارد  جنرب  هسیک  نت  2429 رادقم ینز  بسچرب  تهج.دشاب  یم  هباشم  تمدخدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101091319000145 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
نت 2429 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت نفلتاب 09125226196 یراذگ  تمیقزا  لبق.ددرگ  یم  تبث  دادرارق  هطوبرمراکنامیپاب.دشاب  یمراکنامیپ  هدهعرب  هطوبرم  هیلک ی  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رابنا رابنا ردرد   جنرب   جنرب هسیک   هسیک نتنت   24292429 رادقم رادقم ینز   ینز بسچرب   بسچرب ناونع : : ناونع 153153

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000422 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
طابترا نیون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   NBLB2 لدم نادرگ  کسید  دراه و  مر و  هدنزادرپ و  نودب  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

ماس
هاگتسد 5 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  هطوبرم  سانشراک  دات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
یولوم یاقآ  دیرخ  سانشراک   61023162

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادرگ نادرگ کسید   کسید وو   دراه   دراه وو   مرمر   وو   هدنزادرپ   هدنزادرپ نودب   نودب هارمه   هارمه هنایار   هنایار زاس -  -  زاس هریخذ   هریخذ رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 154154
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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 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

seagate دراهو QNAP جیروتسا تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091154000031 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SEAGATE هدنزاس عجرم   TB 2 تیفرظ  ST32000542AS لدم لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

اناپ روآ  نف  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   QNAP هدنزاس عجرم   QNAP یتراجت مان   4bay لدم لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب یمازلا  تسویپ  نتم  لماک  هعلاطم.دشاب  یم  یراک  زور  6 ود دنبو  یراکزور  کی 30 دنب  هاگشناد   IT هب تازیهجت  لیوحت  نامز  تدمرثکادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا  IT داتو سانجا  یمامت  لیوحت  زا  سپ  باسح  هیوستو.دوش  یم  فذح  تامازلاوروتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع  تروصرد  یرابجا  نآ  یمامت  تیاعرو 

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6098206 تازیهجت  یزاس و  هریخذ  متسیس  تاعطق  رورس و  تاعطق  یزادنا ،  هار  بصن و  دیرخ ، 
نامزاس

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رابنا6098488 رد  جنرب  هسیک  نت  2429 رادقم ینز  هحفص 108)بسچرب  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یالاک6099047 یزاس  هریخذ  زکارم  رد  هتسبرادم  یاه  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
یساسا

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نادرگ6099155 کسید  دراه و  مر و  هدنزادرپ و  نودب  هارمه  هنایار  زاس -  هریخذ  رورس  هحفص 108)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6099305seagate دراهو QNAP جیروتسا هحفص 108)تساوخرد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

seagateseagate دراهو   دراهو QNAPQNAP  جیروتسا جیروتسا تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 155155
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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  33   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

6098661( قیقد تروصب  تسویپ ( رد  تاصخشم  اه و  سکع  قبط  رایع 400  اب  حلسم  ینتب  دنبهار 
(( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ))

هحفص 75) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هباشم6098851 دک  ناریا  ( تسوپ تاصخشم  قبط  هگنلردنب ( هاگدورف  یرتم  یتسیرورتدض 4  دنب  هار 
هدش هدافتسا 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 83) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

دک6098921 ناریا  ( تسوپ تاصخشم  قبط  سابعردنب ( هاگدورف  یرتم  یتسیرورتدض 4  دنب  هار 
هدش هدافتسا  هباشم 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 83) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6098661( قیقد تروصب  تسویپ ( رد  تاصخشم  اه و  سکع  قبط  رایع 400  اب  حلسم  ینتب  دنبهار 
(( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ))

هحفص 75) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 155 ھحفص 111 

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


نارهم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رب همیب  تایلام و  یتسویپ  یاهلیاف  تاجردنم  اب  قباطم  نارهم  ناتسرهش  یعامتجا  نیمات  هرادا  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم ناگدننک  نیمات  هدهع 

1101005562000004 زاین :  هرامش 
نارهم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
رتم 43 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نارهم رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتشاد اتفا  زوجم  دیاب  ناگدننک  نیمات  تسا  رکذ  هب  مزال  .دامن  مادقا  یتسویپ  یاهلیاف  قیقد  لیمکت  هب  تبسن  افطل  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیمن یسررب  لباق  اهنآ  تساوخرد  دنشاب  هتشادن  اتفا  زوجم  ای  هدرکن و  لیمکت  ار  اهلیاف  هک  یناگدننک  نیمات  دنشاب . 

6991843649 یتسپ :  دک  یمساج ،  یادهش  راولب  نارهم  نارهم ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33827184-084  ، 33823153-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33823154-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدهع هدهع ربرب   همیب   همیب وو   تایلام   تایلام یتسویپ   یتسویپ یاهلیاف   یاهلیاف تاجردنم   تاجردنم اباب   قباطم   قباطم نارهم   نارهم ناتسرهش   ناتسرهش یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات هرادا   هرادا رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات

156156
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برغ یا  هقطنم  قرب  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 18 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالم تسا و  هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب   HIPATH3800-X8 نفلت زکرم  فلش  کر و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ  یصوصخ  ینف و  تاصخشم 

1101001132000340 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لاتوت هب  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G5 لدم کر  یور  رب  بصن  لباق  تروپ  رورس 2  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

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

.دشاب یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرکر یور   یور ربرب   بصن   بصن لباق   لباق تروپ   تروپ   22 رورس   رورس نفلت -  -  نفلت زکرم   زکرم فلش   فلش وو   کرکر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 157157
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یبونج ناسارخ  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  دراه  ددع  هب 4  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050239000024 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-418367-B21 لدم  GB 146 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  دراه  ددع  دیرخ 4 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لیوحت  لحم  ات  لمح  هنیزه 
صصختم  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  غلبم  تخادرپ 

دشاب ربتعم  یلصا و  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک 

9719866876 یتسپ :  دک  یرادا ،  تیاس  ص ،)  ) مظعا ربمایپ  راولب  دنجریب ، دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32400478-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32400106-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط دراه   دراه ددع   ددع   44 هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 158158
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یبونج ناسارخ  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050239000025 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  تاصخشم  قبط  رورس  دیرخ 

دشاب ناریناوت  هناماس  زوجم  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات 
هدننک  نیمات  هدهع  رب  لیوحت  لحم  ات  لمح  هنیزه 

سانشراک دات  لیوحت و  زا  سپ  غلبم  تخادرپ 

9719866876 یتسپ :  دک  یرادا ،  تیاس  ص ،)  ) مظعا ربمایپ  راولب  دنجریب ، دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32400478-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32400106-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 159159

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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وراد اذغ 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 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  لماک  دیرخ  تساوخرد  کی  رادقم ، / دادعت شخب  رد  ددع 1  زا  روظنم  وراد (  اذغ و  نامزاس  یارب   UPS دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ 

1101004266000165 زاین :  هرامش 
وراد اذغ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

روشک  APC یتراجت مان  رورس  قاتا  هداد و  زکارم  دربراک   SUVTP40KH4B4 لدم  KVA 40 ناوت یرطاب  ود  یس  لوژام و  راهج  اب   on line عون  UPS الاک :  مان 
نیپیلیف هدنزاس 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت هرامش  اب  دریگ و  ماجنا  لحم  زا  دیدزاب  زاین  تروص  رد  ، دامرف هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  ، تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم فذح  هتشادن و  ینوناق  شزرا  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد.دامن  لصاح  سامت  یکشمش  سدنهم  یاقآ   09124277150

1314715311 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  نامزاس  - دیحوت نادیم  هب  هدیسرن  - دیحوت نابایخ  - یدازآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66427930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66427930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لماک   لماک دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد کیکی   رادقم ، ، رادقم // دادعت دادعت شخب   شخب ردرد     11 ددع   ددع زازا   روظنم   روظنم وراد (  (  وراد وو   اذغ   اذغ نامزاس   نامزاس یارب   یارب   UPSUPS دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم

160160
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وراد اذغ 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 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وراد اذغ و  نامزاس  یارب  تسویپ  تاصخشم  اب  رورس  تقوم  هظفاح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004266000164 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قرش شزادرپ  هارمه  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   2400Hz لدم  GB 32 تیفرظ رورس   DDR4 مر الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09121943345 اب  زاین  تروص  رد  دامرف  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  مزال  تاعالطا  تفایرد  تهج  تسا ، هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیهدب تمیق  داهنشیپ  رابنا  یدوجوم  تروص  رد  طقف   . دامن هئارا  روتکاف  شیپ  امتح  .دامن  لصاح  سامت 

1314715311 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  نامزاس  - دیحوت نادیم  هب  هدیسرن  - دیحوت نابایخ  - یدازآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66427930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66427930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  لاوحا  تبث  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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامازلا  طیارش و  قباطم  مالیا  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003772000002 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تامازلا  طیارش و  قباطم  مالیا  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931155593 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  وجشناد -  راولب  سدقم -  عافد  نادیم  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228013-084  ، 32228015-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228014-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وراد وراد وو   اذغ   اذغ نامزاس   نامزاس یارب   یارب تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس تقوم   تقوم هظفاح   هظفاح ناونع : : ناونع 16 116 1

تسویپ تسویپ تامازلا   تامازلا وو   طیارش   طیارش قباطم   قباطم مالیا   مالیا ناتسا   ناتسا لاوحا   لاوحا تبث   تبث لکلک   هرادا   هرادا رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 162162

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم   DL380 G10 لدم  HP رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه   - دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ  ینف -  دحاو  دات  هب  طونم  ههامکی  هیوست 

1201001549000225 زاین :  هرامش 
کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  قباطم   DL380 G10 لدم  HP رورس دیرخ  - 
دشابیم هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه   - دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ  ینف -  دحاو  دات  هب  طونم  ههامکی  هیوست 

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

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

تسویپ لیاف  قباطم   DL380 G10 لدم  HP رورس دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه   - دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ  ینف -  دحاو  دات  هب  طونم  ههامکی  هیوست 

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

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

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراذگراب یراذگراب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ینف -  -  ینف دحاو   دحاو دات   دات هبهب   طونم   طونم ههامکی   ههامکی هیوست   هیوست تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم   DL380 G10DL380 G10 لدم   لدم   HPHP  رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هدنرب   هدنرب هدهع   هدهع ربرب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه  - - دوش دوش

163163
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رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  تسویپ  مرف  قبط   HPE DL380 G10 8SFF Chassis هاگتسد کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000343 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
شابلزق دادادخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  اهب  مالعتسا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09173717883 هرامش 

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 (. دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  لیاف  تاصخشم  اب   HP DL380 Gen10 8SFF رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000336 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4274507-0833  ، 34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهب اهب مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ مرف   مرف قبط   قبط   HPE DL380 G10  8SFF Chass isHPE DL380 G10  8SFF Chass is هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 164164

 (.  (. دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ (  (  تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب     HP DL380 Gen10  8SFFHP DL380 Gen10  8SFF  رورس رورس ناونع : : ناونع 165165
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ناهفصا یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/5 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/10/29هرامش خیرات 1401/10/19 زا   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم :: 1401/10/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس هداد  زکرم  زاین  دروم  یاهرورس  یزادنا  هار  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ای دقن  تروص  هب  ار  تادهعت  ماجنا  نسح  تنامض  هئارا  ییاناوت  دیاب  هدنرب  دشابیم - هصقانم  هدنرب  هدهعب  همانزور  رد  یهگآ  پاچ  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
غلبم هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  دشاب - اراد  دادرارق  داقعنا  زا  لبق  ار  هدش  مالعا  غلبم  زا  دصرد  نازیم 10  هب  نامزاس ، هجو  رد  یکناب  ربتعم  همانتنامض 

( ابش  ) 810610000001001000661686IR هرامش هدرپس  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  هام و  لقادح 3  رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر   1/500/000/000
رهش کناب  دزن  هرامش 1001488013  باسح  هب  لایر  غلبم 1/500/000  زیراو  اب  دنناوتیم  هصقانم  دانسا  تفایرد  رهش - کناب 

کالپ 64 فراع ،)  ) لوا هارراهچ  زا  دعب  زورهب ،) هناخلگ   ) روپلداع دیهش  نابایخ  هواک ، نابایخ  رد  عقاو  نامزاس  اهدادرارق  روما  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
تسارح هناخریبد  لیوحت 

34399983 :: 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

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

تاجردنم6097853 اب  قباطم  نارهم  ناتسرهش  یعامتجا  نیمات  هرادا  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا 
دشابیم ناگدننک  نیمات  هدهع  رب  همیب  تایلام و  یتسویپ  یاهلیاف 

هحفص 112) رورس  ( رورس

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

6097921ASUS رورس هاگتسد  دیرخ 3  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 14)هصقانم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کر6097976 یور  رب  بصن  لباق  تروپ  رورس 2  نفلت -  زکرم  فلش  کر و  هحفص 112)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تارباخم6098036 یارب  نفلترورس  متسیس  هحفص 54)یارجا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6098206 تازیهجت  یزاس و  هریخذ  متسیس  تاعطق  رورس و  تاعطق  یزادنا ،  هار  بصن و  دیرخ ، 
نامزاس

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6098390 قبط  دراه  ددع  هب 4  هحفص 112)زاین  رورس  ( رورس

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

تسویپ6098672 تاصخشم  قبط  رورس  هحفص 112)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6098766 هارمه  هب  کناب  رازفا  دب  دض  هناماس  یاه  سنسیال  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

نامزاس نامزاس هداد   هداد زکرم   زکرم زاین   زاین دروم   دروم یاهرورس   یاهرورس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 166166
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کی6098842 رادقم ، / دادعت شخب  رد  ددع 1  زا  روظنم  وراد (  اذغ و  نامزاس  یارب   UPS دیرخ
دشابیم تسویپ  تسیل  قبط  لماک  دیرخ  تساوخرد 

هحفص 112) رورس  ( رورس

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

وراد6098845 اذغ و  نامزاس  یارب  تسویپ  تاصخشم  اب  رورس  تقوم  هحفص 112)هظفاح  رورس  ( رورس

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

تامازلا6098923 طیارش و  قباطم  مالیا  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا 
تسویپ

هحفص 112) رورس  ( رورس

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

نادرگ6099155 کسید  دراه و  مر و  هدنزادرپ و  نودب  هارمه  هنایار  زاس -  هریخذ  رورس  هحفص 108)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

عیزوت6099434 تکرش  یصاصتخا  هشقن  رورس  یزادنا  هحفص 28)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دات6099469 هب  طونم  ههامکی  هیوست  تسویپ  لیاف  قباطم   DL380 G10 لدم  HP رورس دیرخ 
دشابیم هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه   - دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ  ینف -  دحاو 

هحفص 112) رورس  ( رورس

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

دیدج6099503 هناماس  رورس  هاگتسد  کی  هحفص 90)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اهب6099514 مالعتسا  تسویپ  مرف  قبط   HPE DL380 G10 8SFF Chassis هاگتسد کی  هحفص 112)دیرخ  رورس  ( رورس

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

دشاب6099573 یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  لیاف  تاصخشم  اب   HP DL380 Gen10 8SFF رورس
(.

هحفص 112) رورس  ( رورس

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

نامزاس6099716 هداد  زکرم  زاین  دروم  یاهرورس  یزادنا  هار  هحفص 112)دیرخ و  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهنشیپ ، دوش هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   0130370 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ، ینف
1101093985007984 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مرخ سراپ  تعنص  زاتشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  افلب  یتراجت  مان   bar 20 راشف  mm 600 زیاس  GRP سنج هداس  هلول  گنیلپوک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دالوپ هدننک  هضرع  عجرم  نیورآ  دالوف  لاصتا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   in 3/4 زیاس  A106 یدالوف سنج  زرد  نودب  هلول  لپین  الاک :  مان 
دنورا بونج  زیهجت 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

سوت ایاب  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   m 27 لوط  EPDM سنج  T96 گنلیش الاک :  مان 
هقلح ( لور )10 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   DOS لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب یلام  ، ینف داهنشیپ  ، دوش هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   0130370 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  ازجم 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنج سنج   T96T96 گنلیش   گنلیش نژیسکا -  -  نژیسکا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس یدالوف -  -  یدالوف سنج   سنج زرد   زرد نودب   نودب هلول   هلول لپین   لپین  -  - GRPGRP  سنج سنج هداس   هداس هلول   هلول گنیلپوک   گنیلپوک ناونع : : ناونع
EPDMEPDM

167167
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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 08 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  رالوس 0106497( نیبروت  یقیقد  رازبا  تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228002156 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سوط ماج  هدیپس  هدننک  هضرع  عجرم   T61 T71 لدم هعطق  لپوکومرت  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
هوژپ تراپ  هعسوت  موادت  هدننک  هضرع  عجرم   TIPS یتراجت مان   602TYPE:R لدم یکیمارس  هندب  سنج  یتعنص  لپوکومرت  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

عجرم نیارکوا  هدنزاس  روشک   PT SPEED SENSOR یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  تعرس  متسیس  دربراک   ARKA-PT-1401 لدم یکینورتکلا  روسنس  الاک :  مان 
اکرآ یژرنا  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZORYA هدنزاس

ددع 15 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

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

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

رالوس رالوس نیبروت   نیبروت یقیقد   یقیقد رازبا   رازبا تاودا   تاودا ناونع : : ناونع 168168
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریش ددعود  روسنس و  هباشم  دکناریا  یقرب  ریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000404 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   HUNTER یتراجت مان   atm 10/3 راشف  in 2 زیاس یمگارفاید  لصو  عطق و  مزیناکم  نلیتا  یلپ  سنج   PGV لدم یقرب  یتعنص  ریش  الاک :  مان 

یرون کولب  دواد  قداص  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
اکیرمآ هدنزاس  روشک   HUNTER یتراجت مان   atm 15 راشف  in 3 زیاس یمگارفاید  لصو  عطق و  مزیناکم  نلیتا  یلپ  سنج   ICV لدم یقرب  یتعنص  ریش  الاک :  مان 

یرون کولب  دواد  قداص  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هجرد راخب 140 تهج  ریش  تاعطق  هیلکو  روسنس  هارمه  هب  یچنلف  لدم  راخب  چنیا  زیاس 2 کیتاتسومرت  ریش   -- یچنلف لدم  راخب  چنیا  یقری 2  ریش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناخ روتم  راد  لئوک  عبانم  تهج  هام  هیوست 2 دوش  هتسب  یلومعم  تلاحرد 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریش ریش ددعود   ددعود وو   روسنس   روسنس هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا یقرب   یقرب ریش   ریش ناونع : : ناونع 169169
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6098755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمهب لیوک  / تسد 1 ریاو / تسد 1 عمش / ددع 1 روتکژنااوهروسنس / تسد کی  روتکژنا  نزوس  / ددع کی  میات  همست  مانید و  همست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسد کی  تخوس  هارمهب  شاپ  تخوس  یشک  میس  / ددع تکوس 1 میس 

1101003143001076 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یزاسوردوخ هدننک  هضرع  عجرم   SOUTH EAST (FUJIAN) MOTOR CORPORATION LTD هدنزاس عجرم  اکیلد  نو  مانید  یکیتسال  همست  الاک :  مان 
ایرآ کین  هراتس 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نمات  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم اکیلد  نو  وردوخ  تهج  لیاسو  مامت 

دوش لصاح  سامت   09120897660 هرامش اب  لاوس  هنوگره  تهج 

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56257016-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: 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 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمهب هارمهب لیوک   لیوک // تسد تسد 11 ریاو ریاو // تسد تسد 11 عمش عمش // ددع ددع 11 روتکژنااوهروسنس روتکژنااوهروسنس // تسد تسد کیکی   روتکژنا   روتکژنا نزوس   نزوس // ددع ددع کیکی   میات   میات همست   همست وو   مانید   مانید همست   همست ناونع : : ناونع
تسد تسد کیکی   تخوس   تخوس هارمهب   هارمهب شاپ   شاپ تخوس   تخوس یشک   یشک میس   میس // ددع ددع 11 تکوس   تکوس میس   میس

170170

رتلیف رتلیف ناونع : : ناونع 171171
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.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132495  اب  قباطم  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007987 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهام شات  زر  هدننک  هضرع  عجرم  لسوتوم  یتراجت  مان  نگاو  سکلوف  هورگ  یاهوردوخ  اوه  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

FLEETGUARD هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FLEETGUARD یتراجت مان   CUMMINS NC900 روتارنژ روتوم  لیئوزاگ  رتلیف  الاک :  مان 
یواشرچع لیلجلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   INC

ددع 200 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   C13 روتارنژ روتوم  دربراک  لیئوزاگ  رتلیف  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان  روتارنژ  روتوم  تخوس  زا  بآ  هدننک  ادج  دربراک  رتلیف 3261643  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

عجرم  FLEETGUARD INC هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FLEETGUARD یتراجت مان   MACK RD888 نویماک نغور  رتلیف  الاک :  مان 
یواشرچع لیلجلادبع  هدننک  هضرع 

ددع 60 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان  یتعنص  لزید  روتوم   1R0724 لیئوزاگ رتلیف  الاک :  مان 
سیدرپ رواهب 

ددع 60 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان  یتعنص  لزید  روتوم   1R0756 لیئوزاگ رتلیف  الاک :  مان 
سیدرپ رواهب 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TREX هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   TREX یتراجت مان   TL280 ردول روتوم  لوزاگ  رادروسنس  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   KOBELKO هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   KOBELKO یتراجت مان   LK600 ردول سکبریگ  یذغاک  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34146953-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-249-307 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6098911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم و یلامج  یاقآ  هارمه 09167874962  هرامش  اب  یرادا  تاعالطا  بسک  تهج  رهشمرخ ) هاگورین  تعرسروسنسو (  تعرس  روتکناک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف لصاح  سامت  باطتسم  سدنهم  یاقآ  اب 09373479944  ینف  تاعالطا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6099105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004957 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MAGNETIC PICK-UP یتراجت مان   902750C1 لدم  rpm 16000 تعرس رالوس  یزاگ  نیبروت  جنسرود  روسنس  الاک :  مان 

نیسکا شخرچ  دارآ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22965-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعرسروسنسو تعرسروسنسو تعرس   تعرس روتکناک   روتکناک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 172172

رالوس رالوس یزاگ   یزاگ نیبروت   نیبروت جنسرود   جنسرود روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 173173

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یناریا  یالاک  اب  تیولوا.تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط  یناشن  شتآ  بآ  رالیپرتاک  پمپ  لزید  رود  لرتنک  تراک  روسنس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101093631004861 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینیسح ربکا  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   NOROTEC یتراجت مان   W.P.B 3000 لدم یناشن  شتآ  بآ  پمپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا.تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط  یناشن  شتآ  بآ  رالیپرتاک  پمپ  لزید  رود  لرتنک  تراک  روسنس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33558633-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دینک هعجارم  هدش  تسویپ  تسیل  هب  یسرب  تهج  مالس  اب  زیرپ ، دیلک و  بصن  ، یفقس رادروسنس  غارچ  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094879000058 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

تسیل قبط   2 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت ریز  هرامش  اب  ماهبا  تروص  دو  هدومن  هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  قیقد  تروص  هب  زاین  یلک  حرش  تهج  تسا  دنمشهاوخ  مارتحا  مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرغصا یلع  یاقآ  یلخاد 129  یدنوامد و  یاقآ  یلخاد 143  ییاباب  یاقآ  یلخاد 120   021-88220700  . دامن لصاح 

1439817435 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یلامش  سیدرپ  مدقم ، یشرف  نابایخ  یلامش ، رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88220700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220700-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ بآبآ   رالیپرتاک   رالیپرتاک پمپ   پمپ لزید   لزید رود   رود لرتنک   لرتنک تراک   تراک وو   روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 174174

زیرپ زیرپ وو   دیلک   دیلک بصن   بصن ،، یفقس یفقس رادروسنس   رادروسنس غارچ   غارچ بصن   بصن ناونع : : ناونع 175175

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  .تسویپ  لیاف  قباطم  .راوخشتآ  اهوردوخ  موف  متسیس  هب  طوبرم  ولف  روسنس  نیمأت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004869 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتخاب یژرنا  زیهجت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   YOKOGAWA هدنزاس عجرم   YOKOGAWA یتراجت مان   RAGN لدم لاتیجید  نایرج  روسنس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  هراق  تالف  تفن  تکرش  رابنا  زاریش  رد  الاک  لیوحت  لحم  هب  هجوت  اب  الاک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  الاک  تلاصا  دات  لیوحت و  زا  سپ  زور  یلا 60  کی  تخادرپ 

.دامن مادقا  دک  ناریا  تبث  هب  تبسن  دک  ناریا  دوجو  مدع  تروص  رد  .دشاب  یمن  دات  دروم  هباشم  دک  ناریا 

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

32302694-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریگ6097999 هزادنا  روسنس  یدالوف -  سنج  زرد  نودب  هلول  لپین   - GRP سنج هداس  هلول  گنیلپوک 
EPDM سنج  T96 گنلیش نژیسکا - 

هحفص 122) روسنس  ( روسنس

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

رالوس6098546 نیبروت  یقیقد  رازبا  هحفص 122)تاودا  روسنس  ( روسنس

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

ریش6098658 ددعود  روسنس و  هباشم  دکناریا  یقرب  هحفص 122)ریش  روسنس  ( روسنس

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

کی6098755 روتکژنا  نزوس  / ددع کی  میات  همست  مانید و  همست 
تکوس میس  هارمهب  لیوک  / تسد 1 ریاو / تسد 1 عمش / ددع 1 روتکژنااوهروسنس / تسد

تسد کی  تخوس  هارمهب  شاپ  تخوس  یشک  میس  / ددع 1

هحفص 122) روسنس  ( روسنس

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

هحفص 122)رتلیف6098764 روسنس  ( روسنس

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

تعرسروسنسو6098911 تعرس  روتکناک  هحفص 122)دیرخ  روسنس  ( روسنس

راوخشتآ راوخشتآ اهوردوخ   اهوردوخ موف   موف متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم ولف   ولف روسنس   روسنس نیمأت   نیمأت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 176176
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یئاقلا6098961 روسنس  ددع  دادعت 10   OD-34-IPS-220 همیس ود  ییاقلا  چیئوس  یتیم  یسکارپ 
ددع دادعت 10   R40-V-IPS-320-OP همیس هس 

هحفص 38) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رالوس6099105 یزاگ  نیبروت  جنسرود  هحفص 122)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یناشن6099252 شتآ  بآ  رالیپرتاک  پمپ  لزید  رود  لرتنک  تراک  هحفص 122)روسنس و  روسنس  ( روسنس

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

زیرپ6099782 دیلک و  بصن  ، یفقس رادروسنس  غارچ  هحفص 122)بصن  روسنس  ( روسنس

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

راوخشتآ6099921 اهوردوخ  موف  متسیس  هب  طوبرم  ولف  روسنس  نیمأت  هحفص 122)هیهت و  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رالوس6098546 نیبروت  یقیقد  رازبا  هحفص 122)تاودا  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یچیوس 4*3 لفق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004938 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دحوم یبجر  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم  یبجر  لفق  یتراجت  مان  دک 3345   mm 45 زیاس ینهآ  سنج  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 

ددع 90 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هنومن  لاسرا   . دشابیم زاوها  تفن  تکرش  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف  هدهعب  هیلخت  لمح و  هنیزه  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24682-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

33** یچیوس  44 یچیوس لفق   لفق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 177177
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نیارفسا یتعنص  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 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

10A 407-0KA00-0AA0-POWER SUPPLY SIEMENS PS407 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - هام هیوست 2 

1101001469001291 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم   UPS متسیس چیئوس  کیتاتسا  رترونیا و  ریافیتکر و  یاهلودم  ژاتلو  نیمات  دربراک   PSM لدم هیذغت  عبنم  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 
ناراهم

ددع 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

10A 407-0KA00-0AA0-POWER SUPPLY SIEMENS PS407 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - هام هیوست 2 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ -- هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه -- هام هام   22 هیوست   هیوست   1010 A 407-0KA00 -0AA0-POWER SUPPLY S IEMENS PS407A 407-0KA00 -0AA0-POWER SUPPLY S IEMENS PS407 ناونع : : ناونع
دوش دوش تسویپ   تسویپ

178178
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زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6098899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ka7570 لدم روتروناک  هارمه  هب  kn1108v ATEN لدم  kvm لوسنک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دک  ناریا 
یتکرش ربتعم  یتناراگ 

1101090979000474 زاین :  هرامش 
زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP218D لدم تروپ  هکبش 8   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ka7570 لدم روتروناک  هارمه  هب  kn1108v ATEN لدم  kvm لوسنک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا 
یتکرش ربتعم  یتناراگ 

7136816695 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  - رصعیلو نادیم  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یروشناد  حیسم  یبلق  یویر  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتکرش یتکرش ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   ka7570ka7570 لدم   لدم روتروناک   روتروناک هارمه   هارمه هبهب   kn1108v kn1108v ATENATEN  لدم لدم   kvmkvm  لوسنک لوسنک ناونع : : ناونع 179179

رگپاچ رگپاچ وو   یرتویپماک   یرتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 180180
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.هدش همیمض  تساوخرد  گرب  تاصخشم 1  دادعت و  قبط  رگپاچ  یرتویپماک و  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  اه  دک  ناریا  یخرب 

1101005860000173 زاین :  هرامش 
نارهت یروشناد  حیسم  یبلق  یویر  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم  KINGSTON هدنزاس عجرم   KINGSTON یتراجت مان   MHz 1066 لاقتنا تعرس   GB 4 تیفرظ  KVR1066D3S7 لدم پات  پل  لوژام  مر  الاک :  مان 
کتنامیا یسدنهم  هدننک  هضرع 

ددع 7 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

یدیحو ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   VARTA PRODUCTS یتراجت مان   CR2025 لدم پات  پل  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ییافص نیسح  دمحم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   UHAMA هدنزاس عجرم   VA لدم  PCI یب سا  وی  تراک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

یباروج یحاتف  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HDM یتراجت مان   FM 01 لدم  m 2 لوط ریوصت  توص و  شخپ  تازیهجت   HDMI لباک الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
یرقاب هلادسا  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TL-SF1005D لدم هنایار  چیئوس  باه  الاک :  مان 

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

ناریا نایراو  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   TALLY هدنزاس عجرم   Tally Genicom 62XX لدم رتنیرپ  هاگتسد  هعطق  رد  الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
رزخ یایرد  نارتسگ  راک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   DREAM WARE یتراجت مان   GB SSD 25 لدم  GB 500 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

اتنپس زارف  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم   D-NET یتراجت مان   m 1/5 لوط  D120 لدم  LAN هب  USB لیدبت لباک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P2015 لدم  HP یرزیل رگپاچ  پاکیپ  لور  الاک :  مان 

ددع 105 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P2035 لدم  HP یرزیل رگپاچ  رتیه  سرپ  لور  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

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

دهاوخ تیفیک  دات  زا  سپ  هیوست.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  ناتسرامیب  لیوحت  لحم.دوش  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت   IT دحاو اب 021-27122030  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج.دوب 

1956944413 یتسپ :  دک  یروشناد ،  حیسم  رتکد  ناتسرامیب  دابآراد  نارواین  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27122125-021  ، 26109678-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26109678-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

EATON ELECTRICAL DEVICESEATON ELECTRICAL DEVICES ناونع : : ناونع 181181
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اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(0151675- تساوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط   ) EATON ELECTRICAL DEVICES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005484 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   CUTLER HAMMER EATON یتراجت مان  نایرج  لرتنک  یاهریش  کرحم  دربراک   IQ40 یسیطانغم روتکاتنک  الاک :  مان 
نیماه تعنص  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   CUTLER HAMMER EATON

ددع 36 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

درادناتسا یا  هرطق  لکش  تام ، ، AC یکیرتکلا نایرج  تدش  عون  ، V 110 ژاتلو ، W 60 یکیرتکلا ناوت  یا ، هتشر  پمال  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
کیناکم هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LC1D128U7 لدم  V AC 240 نیبوب ژاتلو   A 25 نایرج تدش  روتکاتنک  الاک :  مان 

ناریا
ددع 4 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
کیناکم هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LC1D80008U7 لدم  AC V 240 نیبوب ژاتلو   A 80 نایرج تدش  روتکاتنک  الاک :  مان 

ناریا
ددع 12 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LU2B12FU لدم  AC V 240-110 نیبوب ژاتلو   A 12 روتکاتنک الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   EATON یتراجت مان   C2A لدم  A 2 یروتاینیم زویف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   EATON یتراجت مان   C25A لدم  A 25 یروتاینیم زویف  دیلک  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   EATON یتراجت مان   C32A لدم  A 32 یروتاینیم زویف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
رتسگ اروها  یناگرزاب  تامدخ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یزنودنا  هدنزاس  روشک   SCHNEIDER یتراجت مان   XB7ED لدم چیئوس  روتکلس  نادرگ  دیلک  الاک :  مان 

هورگ 3729 یتشد 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/03 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 SC9300UK9: ربمان تراپ  () 9300XE 17.6 Cisco Catalyst UNIVERSAL) لدم ( 9300XE) وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشمدک  ناریا  (. هاگتسد 1 () چیئوس 176

1101001621000286 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انرب ناریا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6724-SFP لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 SC9300UK9: ربمان تراپ  () 9300XE 17.6 Cisco Catalyst UNIVERSAL) لدم ( 9300XE) وکسیس چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طبترم ناگدننک  تکرش  تیلاعف  هزوح.تسیمازلاروتکاف  شیپ.دسرب  ینفدحاودات  هبدیابالاک.هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  (. هاگتسد 1 () چیئوس 176

یدنسرخ 09124648035 .یراکزور 45 تخادرپ.دشاب

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008466-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: 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

یچیوس 4*60977703 لفق  هحفص 131)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6097864 هحفص 54)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنیزه6098334 - هام هیوست 2   10A 407-0KA00-0AA0-POWER SUPPLY SIEMENS PS407
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هدننک نیمات  اب  لاسرا 

هحفص 131) چیئوس  ( چیئوس

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

یلخاد6098883 زاگ  دیکسا  راشف  چیئوس  هحفص 38)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هباشم6098899 دک  ناریا   ka7570 لدم روتروناک  هارمه  هب  kn1108v ATEN لدم  kvm لوسنک
یتکرش ربتعم  یتناراگ  .تسا 

هحفص 131) چیئوس  ( چیئوس

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

یئاقلا6098961 روسنس  ددع  دادعت 10   OD-34-IPS-220 همیس ود  ییاقلا  چیئوس  یتیم  یسکارپ 
ددع دادعت 10   R40-V-IPS-320-OP همیس هس 

هحفص 38) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یتارباخم یتارباخم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 182182

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

6099120ASR هکبش رتور  تروپ -  هکبش 48  اتید  چیئوس  لاوریاف -   UTM هحفص 28)هاگتسد یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ید6099147 یس  لا  هحفص 54)لوسنک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رگپاچ6099152 یرتویپماک و  هحفص 131)تاعطق  چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ6099256 قبط  هکبش  هحفص 54)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ناتابکا6099523 ناتسرامیب  یا  هنایار  هکبش  چیئوس  هحفص 54)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6099757EATON ELECTRICAL DEVICES(131 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

یتارباخم6099774 هحفص 131)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

وکسیس6098315 هکبش و  هحفص 54)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چوس6099110 اتید  هکبش  هحفص 54)لدبم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چوس6099867 یکدی  تاعطق  هحفص 9)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110245  هرامش  روتکناک ) ماکینوی / لباک  / ورکیمویدار ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح 

1101093985007994 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6E لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 610 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یئاضر اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CLARON یتراجت مان   Z-200 لدم  CD شخپ تیلباق  اب  وردوخ  توص  شخپ  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 28 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( روتکناک روتکناک ماکینوی / / ماکینوی لباک   لباک // ورکیمویدار ورکیمویدار )) الاک الاک حرش   حرش ناونع : : ناونع 183183
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم دات  دروم  دننک  همیمض  ار  تسویپ  مرف  هک  یتاداهنشیپ  طقف  تسویپ / تاصخشم  طیارش و  قباطم  وگدنلب  هاگتسد   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101093035000800 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاریش توصردنت  یکینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  ردنت  یتراجت  مان   THM لدم  W 100 ناوت نروه  کیزوم  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دات  دروم  دننک  همیمض  ار  تسویپ  مرف  هک  یتاداهنشیپ  طقف  تسویپ / تاصخشم  طیارش و  قباطم  وگدنلب  هاگتسد   4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک نلاس  تهج  یتوص  قیاع   - کیتسوکآ برد  لیذ  تاصخشم  هب  برد  ددعود  تخاس  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تناس رد 2/10 تناس  هگنلود 90 برد  کی  تناس -  رد 2/10 تناس  هزادنا 90 هب  برد  کی 

1201030523000017 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  دیئامرف -  مالعا  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  - 
نویساروکد ناملبم و  الاک :  هورگ 

1 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415814888 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - ءادهاژاساپ بنج  - گنژرا هچوک  - رصعیلو نادیم  یبرغلامش  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83211409-021  ، 83210000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88896465-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وگدنلب وگدنلب هاگتسد   هاگتسد   44 ناونع : : ناونع 184184

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس تهج   تهج یتوص   یتوص قیاع   قیاع  - - کیتسوکآ کیتسوکآ برد   برد ناونع : : ناونع 185185

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت ویتوص  مزاول  لاچخی و  تهج  قرب  ظفاحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000977 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کیمارس هتسه  کیرتکلا  تراپ  کرام  راد  ترا  قرب  ظفاحم  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  200 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  روظنم  ددع  تسیود  اعمج  ددع و  مادک 100  ره  عون  ود  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام کی  رثکادح  تخادرپ 

دوش رداص  یگنهامه  تهج  لیابوم  هرامش  روتکاف و  شیپ 
تسا  هدنشورف  اب  لیوحت  لمح و  هیارک 

دشاب یم  هدنرب  مالعا  زا  سپ  زور  لیوحت 10  نامز 
ناینامحر  09177314788

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص مزاول   مزاول وو   لاچخی   لاچخی تهج   تهج قرب   قرب ظفاحم   ظفاحم ناونع : : ناونع 186186

قرب قرب یهار   یهار هسهس   وو   ظفاحم   ظفاحم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 187187

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ازخا یمالسا  هنازخ  دانسا  تروص  هب  تخادرپ  - تسا هباشم  دک  ناریا  - تسویپ تسیل  حرش  هب  قرب  یهار  هس  ظفاحم و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیسر 1404/5/20 رس  اب   103

1101000144000125 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هنارشیپ هدننک  هضرع  عجرم  هنارشیپ  هدنزاس  عجرم  یزاگ  رلوک  دربراک  لدم 303  ژاتلو  ظفاحم  الاک :  مان 
هاگتسد 38 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
هنارشیپ هدننک  هضرع  عجرم  هنارشیپ  هدنزاس  عجرم  رزیرف  لاچخی  دربراک  لدم 301  زویف  اب  ژاتلو  ظفاحم  الاک :  مان 

هاگتسد 66 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

انروس هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   SEA001S لدم رتویپماک  یریوصت و  یتوص و  مزاول  هناخ  شش  یلاتیجید  قرب  ظفاحم  الاک :  مان 
ایسآ کینورتکلا  انروس  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  کینورتکلا 

هاگتسد 94 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

ارس رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   ABZ یتراجت مان   ABZ3130004 لدم  m 5 رادترا باهش  یهار  شش  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
داوج هدننک  هضرع  عجرم  کیرتکلا  دادهب  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   A 16 نایرج تدش   V 250 ناوت راد  هخاشود  یهار  هس  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

اهشورف توهام 
ددع 10 دادعت : 

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

رب دیرخ  تردق  ظفح  .دشابیم  دیسر 1404/5/20  رس  اب  ازخا 103  یمالسا  هنازخ  دانسا  تروص  هب  تخادرپ  تسویپ - مالعتسا  رد  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراصنا تاکرادت  نفلت 07632118330  .ددرگیم  تخادرپ  هبساحم و  هطوبرم  لمعلاروتسد  ساسا 

 : یتسپ دک  یا ،  هفرح  ینف و  لک  هرادا  تیالو -  کراپ  یور  هپ  ور  فدص -  راولب  ادخان -  لخن  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916954999

33671369-076  ، 33668699-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33661521-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: 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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ییامام یراتسرپ و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6099879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  تسیل  دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093611000009 زاین :  هرامش 

ییامام یراتسرپ و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   DSR-1600AP لدم لاتیجید  شخپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

سکتناک  SD4410 لدم  in 44 گنر کت  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک   BROTHER یتراجت مان   D 6050 لدم رتویپماک  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

.دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  تسیل  دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نادمه یکشزپ  مولع  هاگشناد  لخاد  رد  تکرش  دوخ  طسوت  سانجا  یتسیاب  تروصنیا  ریعرد.دشاب  زاجم  هدنیامن  یاراد  نادمه  رهش  لخاد  یتسیاب  هدنشورف 

ددرگ رابنا  لیوحت 

6517838737 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  هدیمهفدیهش  راولب  شهوژپ  هارراهچ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38380997-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38380208-081 :: 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

6099005( روتکناک ماکینوی / لباک  / ورکیمویدار ) الاک هحفص 137)حرش  توص  ( توص

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

وگدنلب6099146 هاگتسد  هحفص 137)4  توص  ( توص

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

رگپاچ6099152 یرتویپماک و  هحفص 131)تاعطق  چیئوس  ( چیئوس

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

سنارفنک6099247 نلاس  تهج  یتوص  قیاع   - کیتسوکآ هحفص 137)برد  توص  ( توص

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

یریوصت6099354 یتوص و  مزاول  رتویپماک و  گولانآ  هحفص 28)ظفاحم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

P4P4  هنایار هنایار سیک   سیک رتویپماک -  -  رتویپماک رگپاچ   رگپاچ رنکسا -  -  رنکسا لاتیجید -  -  لاتیجید شخپ   شخپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 188188

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

یریوصت6099388 یتوص و  مزاول  لاچخی و  تهج  قرب  هحفص 137)ظفاحم  توص  ( توص

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

قرب6099809 یهار  هس  ظفاحم و  هحفص 137)دیرخ  توص  ( توص

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

6099879P4 هنایار سیک  رتویپماک -  رگپاچ  رنکسا -  لاتیجید -  شخپ  هحفص 137)وئدیو  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

97-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نایب   :: عبنم یهگاعبنم مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6097884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکارب  عاونا  رگشیامن و  هنایار ،  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد  دادعت 100  هب   pack هچراپکی هنایار 

هاگتسد  دادعت 130  هب  هیذغت  عبنم  هارمه  هب   IPS عون زا   Full HD رتالاب چنیا و  لقادح 46  درکراک 24*7  یارب  بسانم  یتعنص   LED رگشیامن
ددع  دادعت 40  هب  رتالاب  چنیا و  یتعنص 50  روتینام  بصن  یارب  یراوید  تکارب 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

لایر نیمضت 4.800.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

04134496274 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

04134447089 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

..و ..و یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام بصن   بصن یارب   یارب یراوید   یراوید تکارب   تکارب یتعنص -  -  یتعنص   LEDLED  رگشیامن رگشیامن  -  - packpack هچراپکی   هچراپکی هنایار   هنایار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 189189
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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 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6097959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000388 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع 09128038194  2 دادعت  eizo لدم چنیا  لاکیدم 27  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 190190
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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 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0107548004  هرامش  ...روتینام )  / سیک رتویپماک / متسیس  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح  دشاب 

1101093985007985 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   1212NF لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   CM1415FNW لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاضماورهم خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  ( 0107548004 اضاقت ...روتینام / / سیک / رتویپماک متسیس   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  تروصب  تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...روتینام ...روتینام  / / سیک سیک رتویپماک / / رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 191191

تسویپ تسویپ ینف   ینف حرش   حرش قباطم   قباطم یگمه   یگمه سوام   سوام وروتینام   وروتینام  ، ، تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 192192

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سوام  وروتینام   ، تاقلعتم هارمه  رتویپماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  حرش  قباطم  یگمه 

1101001491000628 زاین :  هرامش 
ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کارا درف  ناراگن  هدننک  هضرع  عجرم   P5 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نابهگن روپاش  هدننک  هضرع  عجرم  دپ  سرا  یتراجت  مان   diamond لدم سوام  دپ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   22MP410-B لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   24MP400 - B لدم  In 23/8 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هداد هدننک  هضرع  عجرم  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   20MK400 لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

بونج یایرآ  رهم  یزادرپ 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ایوپ کینورتکلا  اناد  هدننک  هضرع  عجرم  نروس   W 2500 ناوت  MC42 لدم رتویپماک  ظفاحم  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

رادافو دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIA لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

وریپسا دیراورم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BEYOND هدنزاس عجرم   BEYOND یتراجت مان   BK-8200 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
کینورتکلا نیشرپ  ناروآون  یتعنص  یدیلوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   SHARK لدم یکشم  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوب دهاوخ  لطاب  تروصنیا  ریغ  رد.ددرگ  یراذگراب  ماجنا و  تسویپ  مرف  رد  تمیق  مالعا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  لطاب  تروصنیا  ریغ  رد  هدوب  ینف  حرش  ساسا  رب  اهتمیق  -2

نفلت 88318415 -3

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88307157-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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زربلا ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  یرنه  هزوح   :: 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 18 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار روتینام  یرادربریوصت و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005305000002 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  یرنه  هزوح  هدننک :  رازگرب 
ددع کی   DJIRS3 یرادربریوصت لابمیگ  ددع / کی  کتنویژ  لابمیگ  داپونم  ددع / ود   Msi271 2 یپ ما  ورپ  چنیا  روتینام 27  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149633964 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  یرنه  هزوح  دالیم 4  هچوک  یرهطم  نابایخ  تمسب  توبن  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34472287-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34208148-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار روتینام   روتینام وو   یرادربریوصت   یرادربریوصت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 193193
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یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6098452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  MSI هنایار روتینام و  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001053000136 زاین :  هرامش 

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  حرش  هب  MSI هنایار روتینام و  سیک  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

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

.دامن جرد  تاحیضوت  تمسق  رد  ار  تکرش  ای  هاگشورف  هرامش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  هدش  تبث  مالعتسا  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دامرف  یراذگ  راب  تسویپ  تمسق  رد  فا  ید  یپ  بلاق  رد  ار  روتکاف  شیپ  افطل 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

1967714713 یتسپ :  دک  کالپ 67 ،  یراصنا ،  دیهش  نابایخ  تلم ، کراپ  یوربور  رصعیلو ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27652481-021  ، 27652-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

27652321-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MSIMSI هنایار   هنایار وو   روتینام   روتینام سیک   سیک ناونع : : ناونع 194194
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دزی ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6098627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دیلک هحفص  سوم و  روتینام ، سیک ،   ) لماک رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030742000059 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یمن  تساوخرد  درومو  دشاب  یم  هباشم  هدش 2231200093480017  دراو  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب 36248973 035 یم  تسویپ  تسیل  قبط  طیارشو  ینف  تاصخشم 

دشاب یم  ههام  تخادرپ 4
دشاب یم  دزی  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  برد  مالقا  لیوحت 

ددرگ یم  یفرعم   IT سانشراک دات  زا  سپ  مالعتسا  هدنرب 

8913783115 یتسپ :  دک  دزی ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  نمهب  ناتسرامیب  بنج  یناشاک  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36248021-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36287198-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دیلک دیلک هحفص   هحفص وو   سوم   سوم روتینام ، ، روتینام سیک ،  ،  سیک  ) ) لماک لماک رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 195195

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش یتسویپ و  تسیل  ربارب  هباشم  دک  ناریا  اب  یبناج  مزاول  رتنیرپ و  ، تاقلعتم مامت  اب  سیک  ، روتینام لماش  هنایار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسا رد  جردنم 

1101000225000095 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FCH-4818 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب زاجم  هنایار  یفنص  ماظن  ای  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  زا  زوجم  یاراد  هناماس و  وضع  ناتسا  یموب  یقوقح  یقیقح و  دارفا  هیلک  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  امرفراک  دروآرب.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب.یدقن  تروصب  تخادرپ  هدوب ، تکرش 

5716953136 یتسپ :  دک  یریخ ،  دیهش  راولب  ءایبنالا -  متاخ  هارگرزب  یادتبا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32775005-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32771937-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طیارش طیارش وو   یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل ربارب   ربارب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   یبناج   یبناج مزاول   مزاول وو   رتنیرپ   رتنیرپ ،، تاقلعتم تاقلعتم مامت   مامت اباب   سیک   سیک ،، روتینام روتینام لماش   لماش هنایار   هنایار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
مالعتسا مالعتسا ردرد   جردنم   جردنم

196196
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نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ لیاف  قبط  هروتینام ، ود  لارتناس  هاگتسدکی  هارمه  هب  روتینام  هاگتسد   15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000243 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلزنم هب  زایندروم  کرادم  یرازگراب  تسویپ و  ینف  تاصخشم  لودج  لیمکت  مدع  - دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدعهب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  - ههام تخادرپ 3  - دشاب یم  فارصنا 

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3365007-028  ، 33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هبعش 5  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  یناریا  روتینام  ددع   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092217000016 زاین :  هرامش 

ناهفصا جنپ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   X-VISION یتراجت مان   24XS610HV لدم  In 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا شزرا  یهاوگ  یاراد.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  تسپ و  هنیزه.دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  زیراو  یمسر  روتکاف  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یرادنا  هار  تست و  زا  سپ  یراک  زور  هد  اتیاهن  روتکاف  غلبم.دشاب 

8175785651 یتسپ :  دک  یبرغ ،  رظن  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36278391-031  ، 36278847-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274486-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هروتینام ، ، هروتینام ودود   لارتناس   لارتناس هاگتسدکی   هاگتسدکی هارمه   هارمه هبهب   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   1515 ناونع : : ناونع 197197

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   یناریا   یناریا روتینام   روتینام ددع   ددع   55 ناونع : : ناونع 198198

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 40  هب  چنیا  زیاس 24   LF24T350FH گنوسماس روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگرهب هقطنم  رد  دات  لیوحت و 

ددرگ همیمض  یلام  ینف و  تاصخشم  امتح 
1101094095000524 زاین :  هرامش 

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  BX2485 PLUS لدم  in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 40  هب  چنیا  زیاس 24   LF24T350FH گنوسماس روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگرهب هقطنم  رد  دات  لیوحت و 

ددرگ همیمض  یلام  ینف و  تاصخشم  امتح 

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23338820-021  ، 23388200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23388200-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

روتینام6097884 بصن  یارب  یراوید  تکارب  یتعنص -   LED رگشیامن  - pack هچراپکی هنایار  دیرخ 
..و یتعنص 

هحفص 143) روتینام  ( روتینام

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

هحفص 143)روتینام6097959 روتینام  ( روتینام

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

...روتینام6098034  / سیک رتویپماک / هحفص 143)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

6098324NSV گنیروتینام متسیس  یزادنا  هحفص 38)هار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6098398 ینف  حرش  قباطم  یگمه  سوام  وروتینام   ، تاقلعتم هارمه  رتویپماک  هحفص 143)سیک  روتینام  ( روتینام

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

هنایار6098411 روتینام  یرادربریوصت و  تازیهجت  هحفص 143)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6098452MSI هنایار روتینام و  هحفص 143)سیک  روتینام  ( روتینام

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 199199
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6098627( دیلک هحفص  سوم و  روتینام ، سیک ،   ) لماک هحفص 143)رتویپماک  روتینام  ( روتینام

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

هباشم6099548 دک  ناریا  اب  یبناج  مزاول  رتنیرپ و  ، تاقلعتم مامت  اب  سیک  ، روتینام لماش  هنایار  دیرخ 
مالعتسا رد  جردنم  طیارش  یتسویپ و  تسیل  ربارب 

هحفص 143) روتینام  ( روتینام

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

دک6099581 ناریا  ) تسویپ لیاف  قبط  هروتینام ، ود  لارتناس  هاگتسدکی  هارمه  هب  روتینام  هاگتسد   15
( تسا هباشم 

هحفص 143) روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6099612 ینف  تاصخشم  اب  یناریا  روتینام  ددع  هحفص 143)5  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 143)روتینام6099807 روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   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

هتسبرادم6098142 نیبرود  هب  طوبرم  تازیهجت  هحفص 90)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6098189 نیبرود  یکینورتکلا  هحفص 90)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هئارا6098399 نیوزق -  یزکرم  نادنز  هطوحم  هتسبرادم  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  یارجا 
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ 

هحفص 90) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناریا6098913 زا  - یتسویپ تسیل  قبط  ددع  تاعطقو 50  مزاولو  بصن  اب  هارمه  هتسبرادم  نیب  رود 
هدش هدافتسا  هباشم  دک 

هحفص 90) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یالاک6099047 یزاس  هریخذ  زکارم  رد  هتسبرادم  یاه  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
یساسا

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هبعش6099488 هتسبرادم 16 یاه  نیبرود  تخاس و  ریز  بصنو  هیهت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
ناتسا حطس 

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6099785 نیبرود  یارجا  بصن و  هحفص 90)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نآ6099878 تاموزلم  هیهت  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 90)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6098876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001237000024 زاین :  هرامش 

نامرک نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ دانسا  حرش  ساسارب  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  22 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دانسا  حرش  ساسارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617969999 یتسپ :  دک  نامرک ،  نهآ  هار  لک  هرادا  سراف - جیلخ  راولب  نارهت - هداج  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31214295-034  ، 31214206-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32153530-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6097786 طیارشو  تسیلو  تاصخشم  قبط   TRBONET WATCH رازفا مرن  بصنو  هحفص 28)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییوردوخ6097794 لقن  لمح و  ناگوان  تیریدم  رازفا  مرن  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 5)نیمأت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6098063 ینف  تاصخشم  قبط  کینورتکلا  تخادرپ  تخاس  ریز  هناماس  ینابیتشپو  هحفص 28)هعسوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاجم6098429 یاهنیشام  اهسیورس و  لاقتنا  یزاجم و  تخاس  ریز  کی  یزاس  هحفص 28)هدایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییوردوخ6098455 لقن  لمح و  ناگوان  تیریدم  رازفا  مرن  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 5)نیمات و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6098876 تازیهجت  هحفص 153)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

6099305seagate دراهو QNAP جیروتسا هحفص 108)تساوخرد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

مج6099568 یرون  ربیف  هنایاپ  یریوصت  تراظن  هحفص 90)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هنایار هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 200200

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

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

زا 155 ھحفص 153 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6099811advanced هخسن یکسرپسک  سوریو  یتنآ  سنسیال  هحفص 28)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیاس6099813 بو  یاوتحم  تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 28)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 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

رب6097904 ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا ، دیرخ ،
یرونربیف تخاسریز 

هحفص 18) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تراظن6097912 یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و 

هحفص 18) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تراظن6097937 یتظافح و  یاه  متسیس  مزاول  تازیهجت و  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، نیمات ،
یریوصت

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکیفارت6098015 تراظن  نیبرود  هحفص 75)هظفحم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت6098291 تراظن  متسیس  هحفص 23)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیاف6098621 تاصخشم  قباطم   ) ددع یریوصت و 10  تراظن  نیبرود  ددع  دیرخ 5  مالعتسا 
POE( تسویپ

هحفص 75) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

حطس6098769 بعش  زا  یدادعت  رد  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 23)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قباطم6098870 نانمس  هاگدورف  یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  نیمات 
تسویپ تاصخشم 

هحفص 90) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6099529 تسیل  قبط  جومروخ  یرون  ربیف  هنایاپ  یریوصت  تراظن  هحفص 90)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مج6099568 یرون  ربیف  هنایاپ  یریوصت  تراظن  هحفص 90)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 155 ھحفص 154 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  ، یزاسون لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/30 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12:00هرامش ات  : هصقانم دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات 1401/10/17 هبنش  زور 

یمالسا یروهمج   :: عبنم هدشعبنم لیمکت  هصقانم  دانسا  لیوحت  تلهم   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/11/01 هبنش  زور  تعاس 12:00 

6098572 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 13  لوا  هلحرم  ییاشگزاب  نامز   - 1401/11/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/11/01

نارهت  ناتسا  حطس  سرادم  رد  هدافتسا  تهج  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  دادعت و  هب  یشزومآ  کمک  یشزومآ و  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تارابتعا لحم  زا  دوخ  زاین  دروم  درادناتسا  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هصقانم  هطوبرم  یاه  همان  نیئآ  تاصقانم و  یرازگرب  نوناق  تیاعر  اب  دراد  رظن  رد 

دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  حالصیذ  ناگدننک  نیمات  دیلوت و  زا  یدقن )  ) یا هیامرس  یاهیئاراد  کلمت  یاهحرط 
دک 01  هصقانم -  دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  دادعت و  هب  یرادا  یشزومآ و  یسالک ، تازیهجت  لمح  دیرخ و  - 

دک 02  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  دادعت و  هب  یرادا  یشزومآ و  تازیهجت  لمح  دیرخ و  - 
هصقانم دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  دادعت و  هب  رتنیرپ )  روتکژورپ -  وئدیو  یرادا (  یشزومآ و  کمک  تازیهجت  لمح  دیرخ و  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق دحاو  نارهت -  ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا  هداز -  لیلخ  دیهش  نابایخ  کنو -  نادیم  زا  رتالاب  نارهت -  : سردآ  :: سردآ سردآ

1456  - 1-88779510 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.dresteh.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یشزومآ6098572 کمک  یشزومآ و  هحفص 156)تازیهجت  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6099097 لیاف  اب  قباطم  یتعنص  هحفص 75)رگشیامن  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

یشزومآ یشزومآ کمک   کمک وو   یشزومآ   یشزومآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 20120 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 155 ھحفص 155 
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