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

( یهگآ دادعت 11  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 12  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 16

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 20

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 25

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 25

140 1140 1 یدید     2 12 1 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   209,950هکس , 000209,950 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   40رالد 1 ,8 1040 1 ,8 تاراما10 تاراما مهرد   110مهرد ,7901 10 ,790

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   197,960هکس , 000197,960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   282رالد , 100282 , سیئوس100 سیئوس کنارف   442کنارف ,700442 ,700

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 120هکس ,800 , 000120 ,800 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع305,300305,300رالد ناتسبرع لایر   108لایر ,790108 ,790

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 80هکس ,500 , 00080 ,500 , وروی000 ژورن437,760437,760وروی ژورن نورک   40نورک ,90040 ,900

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,853,00018 سیلگنا853,000, سیلگنا دنوپ   496دنوپ ,200496 نپاژ200, نپاژ نینی   دصکی   308دصکی , 180308 , 180

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
((9090))
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( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 27  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 45

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 62

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 71

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

( یهگآ دادعت 2  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

( یهگآ دادعت 1  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 13  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 4  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 13  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107
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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 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 7  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرل ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/55 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/10/14هرامش زا   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سانکسا  :: عبنم :: 1401/11/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف رازفا  تخس  دیرخ  قیاع 2 - حلاصم  ریق و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هدادرارق روما  ناتسرل  ناتسا  زاگ  تکرش  تیریدم  راولب  نمهب -  نادیم 22  دابآ  مرخ  تاداهنشیپ  شیاشگ  لیوحت و  لحم   :: سردآ سردآ

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

06633200683 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش  تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/38 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کتنامیس سنسیال  شزومآ  ینابیتشپ و  بصن ،  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://business.tehran.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

لاوریاف لاوریاف رازفا   رازفا تخس   تخس دیرخ   دیرخ - - 22 قیاع   قیاع حلاصم   حلاصم وو   ریق   ریق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

کتنامیس کتنامیس سنسیال   سنسیال شزومآ   شزومآ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ بصن ،  ،  بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 22
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نایسراپ کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

295382 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات  خروم 1401/10/21  تعاس 9  زا   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EDR و KATA سنسیال دیرخ  هارمه  هب   KASPERSKY سنسیال ددع  دیرخ 1100  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس هس  رابتعا  اب   Kaspersky Endpoint Security Advanced سوریو یتنآ  سنسیال  ددع  ینابیتشپ 1,100  یتناراگ و  یزادنا  هار  بصن و  سنسیال  دیرخ 
اب  Kaspersky تکرش لوصحم   EDR Agent سنسیال ددع  هارمه 1,000  هب   Kaspersky Anti Targeted Attack سنسیال یزادنا  هار  لیوحت و  دیرخ   ، و
اه REP قباطم هناماس  هلاس  کی  یربهار  رارقتسا و  یزاس  هدایپ  ینابیتشپ  تهج  میقم  صصختم و  یورین  رفن  کی  هارمه  هب  هلاس  هس  ناگیار  یتناراگ  رابتعا و 

کناب یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 16.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیلاعف زوجم  یقوقح |  صاخشا  یوس  زا  یزاربا  همانساسا  عوضوم  قیبطت  یهگآ -  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  دانسا 1.000.000  دیرخ  نایسراپ - 

تسا یمازلا  هصقانم  عوضوم  اب  یقیقح  صاخشا  یوس  زا  یزاربا 

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

رازگ  هصقانم  ینابیتشپ  تیریدم  دانسا  تفایرد 
هناخریبد لیوحت 

:: 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

مالیا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/39/35 گ یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رادیرخ  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136578 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/11/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

QCBS شور هب  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرد هردب ، مالیا ، یاهناتسرهش   GIS یارجا یناکم و  هداد  هاگیاپ  داجیا  یفیصوت  تاعالطا  تبث  تلیب  زا  میسرت  یرادرب  هشقن  تاعالطا   ، تشادرب یحارط  زاب  جیکپ 

نالیله رهش و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رایرهش داتسا  نابایخ  شبن  یراک  ریمعت  راولب  رون -  مایپ  هارراهچ  مالیا -   :: سردآ سردآ

2235824-0843 :: نفلت :: Www.setadiran.ir-WWW.Shana.ir ونفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.ilam-nigc.ir وhttp://iets.mporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EDREDR وو     KATAKATA  سنسیال سنسیال دیرخ   دیرخ هارمه   هارمه هبهب     KASPERSKYKASPERSKY سنسیال   سنسیال ددع   ددع   1 1001 100 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

تاعالطا تاعالطا تبث   تبث تلیب   تلیب زازا   میسرت   میسرت یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن تاعالطا   تاعالطا  ، ، تشادرب تشادرب یحارط   یحارط زاب   زاب جیکپ   جیکپ   QCBSQCBS شور   شور هبهب   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/604م م ت یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید  یاه  هداد  یریگ  نابیتشپ  یزاس و  هریخذ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 19.118.000.000 

لاس کی  ارجا  تدم 

لایر  نیمضت 955.900.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیلوت و ای   main frame ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  هتشر  رد  رتالاب  ای  هبتر 3  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  ربتعم  یهاوگ  ندوب  اراد 

تاموزلم  تاعطق و  هئارا 
یا و هنایار  یاهداد  هکبش  ای  ینابیتشپ  تامدخ  هتشر  رد  رتالاب  ای  هبتر 3  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  ربتعم  یهاوگ  ندوب  اراد 

یتارباخم

:: سردآ سردآ

06132121612 :: نفلت :: www.irangs.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

مالیا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یبایزرا اب  مود  تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یفیک

1401/10/21 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/10/19  زا   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم :: 1401/11/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136859 :: هرازه هرازه :: 1401/11/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سایقم 1:500 و رد  یرهش  هیاپ  هشقن  یناسر  زور  هب  تایلمع  زا  لوا  شخب  ماجنا  یزاسرهش و  هچراپکی  تیریدم  متسیس  یزاس  یموب  دیلوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیلوا 15/000/000/000  دروآرب  غلبم  اب  ار  مالیا  یرادرهش  ییایفارغج  تاعالطا  متسیس  رب  ینتبم  تاثدحتسم  دانسا و  کالما  یزیمم 

هام دادرارق 10  تدم 

ای یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 750.000.000  غلبم  بسانتم -  تیفرظ  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  یاراد  ییاهتکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  راکنامیپ  هدهع  رب  یهگآ  پاچ  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو 

:: سردآ سردآ

:: 09189412669 و 09183465121 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

لاتیجید لاتیجید یاه   یاه هداد   هداد یریگ   یریگ نابیتشپ   نابیتشپ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

تایلمع تایلمع زازا   لوا   لوا شخب   شخب ماجنا   ماجنا وو   یزاسرهش   یزاسرهش هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزاس   یزاس یموب   یموب وو   دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 66

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

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

2001092921000119 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 008_1401_072_002  یربیاس _  تینما  هزوح  رد  هکبش  تازیهجت  دیرخ  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت  ، 1593657919 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

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

002-072-1401-008 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 002-072-1401-008 هب  یربیاس  تینما  هزوح  رد  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 32/200/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 1/610/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رابنا دحاو  زاریش  گنیکراپ  تفن  یلم  تکرش  مراهچ  یزکرم  نامتخاس  یناقلاط  عطقات  ظفاح  نارهت خ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.ir-www.nioc.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

یربیاس یربیاس تینما   تینما هزوح   هزوح ردرد   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 77

یربیاس یربیاس تینما   تینما هزوح   هزوح ردرد   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401ع 314 یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تیاغل   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 19  ات  رثکادح   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137523 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 11   - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراس  لامش  یراس و  بونج  روما  ییاتسور  قطانم  هعبات و  یاهشخب  نیکرتشم  فیعض و  راشف  هکبش  ( GIS  ) یفیصوت یناکم و  تاعالطا  تشادرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  12/782/097/815 دروارب : 

لایر   1/140/000/000 ینمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   545/000 دیرخ : 

ورین هبتر 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  تاکرادت  روما  هلا  بزح  نابایخ  زا  دعب  رزخ -  راولب  یراس -   :: سردآ سردآ

01133405121 :: نفلت :: www.setadiran.ir-www.tender.tavanir.org.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

یکینورتکلا تراجت  هعسوت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003006000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137755 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد ) زکرم  هراجا   ) ینابیتشپ للملانیب و  - IXP دناب یانهپ  یصاصتخا ، ربا  یصاصتخا ، رورس  تامدخ  تفایرد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکینورتکلا  تراجت  هعسوت  زکرم  هدننک :  رازگرب 

( هداد زکرم  هراجا   ) ینابیتشپ للملانیب و  - IXP دناب یانهپ  یصاصتخا ، ربا  یصاصتخا ، رورس  تامدخ  تفایرد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 10,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   7,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/02/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 15 تسود  تجح  هچوک  یردان ، نابایخ  زرواشک ، راولب   ، 1416643851 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییانشور6137087 یارجا  هثداح - رپ  طاقن  رد  یلصفم  کولب  ینتب  ظافح  بصن  ارجا و  هیهت ، یراذگاو 
هندرگ

هحفص 20) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ییاتسور ییاتسور قطانم   قطانم وو   هعبات   هعبات یاهشخب   یاهشخب نیکرتشم   نیکرتشم وو   فیعض   فیعض راشف   راشف هکبش   هکبش ( ( GISGIS  ) ) یفیصوت یفیصوت وو   یناکم   یناکم تاعالطا   تاعالطا تشادرب   تشادرب ناونع : : ناونع 99

(( هداد هداد زکرم   زکرم هراجا   هراجا  ) ) ینابیتشپ ینابیتشپ وو   للملا   للملا نیب   نیب - - IXPIXP  دناب دناب یانهپ   یانهپ یصاصتخا ، ، یصاصتخا ربا   ربا یصاصتخا ، ، یصاصتخا رورس   رورس تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/061 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
.دشاب یم 

6136346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F PROG LOGIC CONTROL SYS SIEMENS یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 133/784/785/303  غلبم 

لایر نیمضت 6/689/239/265  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 :: سردآ سردآ
داتس یزکرم  یرادا  نامتخاس  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا 

:: نفلت :: Www.setadiran.ir-WWW.SPGCIRنفلت 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

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

هیحالصا 2  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یدازآ رصع   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  حبص  تعاس 8  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136552 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/10/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قطانم 1و3 هدودحم  رد  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت -  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و  - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قطانم 5و2 هدودحم  رد  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت -  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و 

:: 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

P/F PROG LOGIC CONTROL SYS S IEMENSP/F PROG LOGIC CONTROL SYS S IEMENS ناونع : : ناونع 111 1

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود کیفارت -  -  کیفارت لرتنک   لرتنک دنمشوه   دنمشوه تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   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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نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناوخارف  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/21 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش یلا  خروم 101/10/20  تعاس 8  زا   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
15:30

ادرف لسن   :: عبنم تعاس 15:30عبنم  - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136572 :: هرازه هرازه فلادکدک   تاکاپ  خروم 1401/11/10 تعاس 10  یفیک  یبایزرا  یاه  تکاپ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تعاس 11 و ب و ج 1401/11/11 

رهشناریا هاگورین  دیپسا  روا  تظافح  گنیروتینام و  متسیس  ددع  بصن 2  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.500.000.000  غلبم  هناماس 2001001545000033 -  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تکرش هناخریبد  ورین  نامتخاس  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعا  ربمایپ  راولب  رهش   ، ابیز نادهاز ،  سردآ   :: سردآ سردآ
تکرش یاهدادرارق  تاکرادت و  روما  ییاشگزاب  لحم 

05433291130 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

05433291130 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R12- 01- 049 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6137252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز  دنرب  لرتنک  متسیس  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 17.318.500.000 

لایر  866.000.000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک هرادا  زاف 22 و 24  مهدزاود  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  ناگنک -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

یلخاد 7336 مهدزاود  هاگشیالاپ  مایپ  زکرم   07731312000 :: 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

هاگورین هاگورین دیپسا   دیپسا روا   روا تظافح   تظافح وو   گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ددع   ددع   22 بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

سنمیز سنمیز دنرب   دنرب لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم یهگآعبنم نیا  راشتنا  خیرات  زا  یراک  زور  تدم 10  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PARTS FOR "SIEMENS" VARIABLE SPEED DRIVE یقرب تاعطق  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تابتاکم تهج  لیمیا  سردآ  سامت و  هرامش  جرد  اب  هصقانم  رد  تکرش  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همانساسا

تارغت نیرخآ  یهگآ 
یلام یاه  تروص  یسرباسح و  شرازگ 

سامت هرامش  رادیرخ +  مان   ) دادرارق فرط  تاصخشم  هارمه  هب  هباشم  یاهالاک  نیمات  یاهدادرارق  تسیل 

دحاو مراهچ - هقبط  یتسپ 1998833772  دک  کالپ 21 - یقرش - یسیفن  نابایخ  یبونج -  یاهفارص  نابایخ  ایرد –  راولب  دابآ –  تداعس  نابایخ  نارهت –   :: سردآ سردآ
تاکرادت

یلخاد 405  84247000-021 :: نفلت :: www.akpc.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

PARTS FOR "S IEMENS" VARIABLE SPEED DRIVEPARTS FOR "S IEMENS" VARIABLE SPEED DRIVE  یقرب یقرب تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 107 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t9l7yy8uaneh5?user=37505&ntc=6137524
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6137524?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ینادمه نیسح  دیهش  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم -عبنم یهگ رشن ا  زا  هتفه  کی  یط  دانسا  لیوحت   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یلا تعاس 8:30  زا  هبنشراهچ  یلا  هبنش  یاهزور  هصقانم  دانسا  لیوحت  تاقوا 

اهداهنشیپ تفایرد   - 15/30

6137571 :: هرازه هرازه :: 1401/11/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
زیادانآ  طخ  یزادنا  هار  تخاس و  یحارط -  - 

ییایمیش داوم  عاونا  دیرخ  - 
 cnc تانیدرک گنس  هاگتسد  دیرخ  - 

 cnc لیرد رپوس  دیرخ  - 
هرقن ریمخ  دیرخ  - 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 500/000 دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  هصقانم  ناگدنرب  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه 

یدقن زیراو  ای  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  یکناب ، همان  تنامض  تروصب  یداهنشیپ  غلبم  دصرد  لداعم 5  نیمضت 

قودنص ینادمه -  نیسح  دیهش  عیانص  یگنچ  نابایخ  نیچراپ ، یادهش  راولب  نیچراپ  نادیم  اضر  ماما  هداج  رتمولیک 20  نارهت -  : اهداهنشیپ هئارا   :: سردآ سردآ
یسرزاب تیریدم  رد  رقتسم  تاصقانم 

یلخاد 74057  35098000 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

cnccnc تانیدرک   تانیدرک گنس   گنس هاگتسد   هاگتسد ییایمیش -  -  ییایمیش داوم   داوم عاونا   عاونا زیادانآ   - - زیادانآ طخطخ   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تخاس   تخاس یحارط -  -  یحارط یهاگشیامزآ   - - یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هرقن هرقن ریمخ   ریمخ - -   cnccnc لیرد   لیرد رپوس   رپوس - - 

1616
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لوناریا تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راکنامیپ ییاسانش  یهگا  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش یهگآ  جرد  زا  سپ  هتفه  کی  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ىلا 12 تعاس 8 

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

6136374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس یاهقاتا  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ارجا ، لایرتم ، نیمات  یسدنهم ، تاعلاطم  ماجنا  تهج  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن لیذ  حرش  هب  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  ییاسانش  هب  مادقا  یزکرم  رتفد  نارهت و  یزاس  نغور  هاگشیالاپ 

یعامتجا هافر  راک و  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب تامدخ  دحاو  لوناریا  تفن  تکرش  یزاس  نغور  هاگشیالاپ  نارهت ، هاگشیالاپ  نایوگدنت  دیهش  راولب  بونج   ، ییاجر دیهش  نارهت  : سردآ  :: سردآ سردآ

یلخاد 2323  55225524 :: 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

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناراکنامیپ ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاسهرامش زا  هصقانم  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات 1401/10/24 زا  دیدزاب  خروم 1401/10/24 -  تعاس 19:00 

زورما حبص   :: عبنم تعاسعبنم ات  تاداهنشیپ  لاسرا  ینامز  تلهم   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/11/16 هبنشکی  زور   9:00

6136588 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 11:00  اهتکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/11/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/11/16

هاگدورف نکاما  زا  یشخب  نکاما  قیرح  مالعا  یاهمتسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یحارط  هصقانم  تاصقانم  یرازگرب  نوناق  ساسا  رب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  داتس 2001001578000017  زاین  هرامش  هب  هدرشف  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ناوخارف  دهشم 

تاکرادت هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  دیامن  رازگرب 
تیاس رد  مان  تبث  لحارم  یلبق  تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا 

 . دنزاس ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 2 یرادا  نامتخاس  بنج  یجراخ  لانیمرت  یربور  دهشم  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  هناخ  ریبد  : فلا : تاکاپ لیوحت  لحم  سردآ   :: سردآ سردآ

85193768-88969737-27313131  - 7-05133400001 :: 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

رورس رورس یاهقاتا   یاهقاتا کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ارجا ، ، ارجا لایرتم ، ، لایرتم نیمات   نیمات یسدنهم ، ، یسدنهم تاعلاطم   تاعلاطم ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
یزاس یزاس نغور   نغور هاگشیالاپ   هاگشیالاپ

1717

هاگدورف هاگدورف نکاما   نکاما زازا   یشخب   یشخب نکاما   نکاما قیرح   قیرح مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1818

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SH-261/1401 هرامش  :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/20هرامش دانسا : تفایرد  عورش  خیرات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/10/25 دانسا : تفایرد  نایاپ  خیرات 

مج ماج   :: عبنم 1401/11/08عبنم داهنشیپ :  لیوحت  تلهم   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136614 :: هرازه هرازه 1401/11/12دکدک   اهتکاپ :  شیاشگ  نامز   - 1401/10/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ع)  ) نیسح ماما  ریبکریما و  تمحر ، دابآ ، لداع  نانامرهق ، یاه  هاگتسیا  قیرح  مالعا  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  تست ، بصن ، نیمأت ، عوضوم :  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش یورتم  طخ 2 

:: 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

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092196000027 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136846 :: هرازه هرازه :: 1401/11/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرهب زکرم  لصافدح  تینوی  طخ  تاریمعت  نزاخم 106و107و108 و  هدودحم  رد  ینیمز  ور  تناردیاه  هکبش  هلول و  طخ  یارجا  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیماظن  تایلمع  تاسیسأت و  یاهرختسا  ات   3 زاوها یرادرب 

زاوها  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کیناکم  تاسیسات  هینبا و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

50,427,504,075 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,522,000,000 نیمضت :  غلبم 

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

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  نارادساپ  هاپس  بنج  ردنب ،  دیهش  نادیم  زاوها ،  ، 6174799694 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاوها هقطنم 

:: 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

هاگتسیا هاگتسیا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار تست ، ، تست بصن ، ، بصن نیمأت ، ، نیمأت ناونع : : ناونع 1919

نزاخم نزاخم هدودحم   هدودحم ردرد   ینیمز   ینیمز ورور   تناردیاه   تناردیاه هکبش   هکبش وو   هلول   هلول طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( هدرشف  ) یفیک یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  ناراکنامیپ  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001578000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش تفایرد  خیرات 1401/10/24 -  زا  دیدزاب   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 19:00  تیاس 

زورما حبص   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 14:00  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136863 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 11   - 1401/11/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

سامت هرامش  هرامش 2  یرادا  نامتخاس  بنج  یجراخ  لانیمرت  یربور  دهشم  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  هناخ  ریبد  : فلا : تاکاپ لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
7-05133400001

مان 88969737 و تبث  رتفد  سامت 02127313131 و  زکرم   :: نفلت نفلت
85193768

www.setadiran.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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  ود  هصقانم  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 :: 3/م5 /  یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6136366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکنرت تروص  هب  یرظتنم  زکرم   MDF نلاس یتارباخم  یاه  متسیس  ییاوه و  لباک و  هکبش  ینابیتشپ  یرادهگن  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ره رد  حیضوت  هنوگره  ای  لیلد  رکذ  نودب  دوخ و  صیخشت  هیانب  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  رد  نارهت  هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  هلحرم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: te.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2 12 1

زکرم زکرم   MDFMDF  نلاس نلاس یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس وو   ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2222

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

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

2001094937000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136403 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(ع ) اضر تشهب  ناتسمارآ  یرون  ربیف  هکبش  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  اه  سودرف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زاگ پمپ  بنج  کی -  هیتمصع  شبن  هیتمصع -  راولب  قاثیم 32 )  یناجنسفر (  یمشاه  هللا  تیآ  هارگرزب  - سدقم دهشم  - یوضر ناسارخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
دهشم  یرادرهش  یاه  سودرف  نامزاس  - 

62,131,760,000 یلام :  دروآرب 

لایر   3,106,588,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/02/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

قاثیم 32 یناجنسفر (  یمشاه  هللا  تیآ  هارگرزب  - سدقم دهشم  - یوضر ناسارخ   ، 9133683633 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
دهشم یرادرهش  یاه  سودرف  نامزاس  زاگ -  پمپ  بنج  کی -  هیتمصع  شبن  هیتمصع -  راولب  ( 

:: 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

لیبدرا هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/29 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  خیرات  زا  یراکزور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم دانساعبنم شورف  تلهم  نیرخا  زا  سپ  تکرش  یراکزور   5 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هدیازم

6136659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا هقطنم  رایس  تاطابترا  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  ییارجا  ینادیم و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 2/210/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم 

مود هقبط  لیبدرا ، هقطنم  تارباخم  نامتخاس  تارباخم  نادیم  یمالسا  یروهمج  لیبدرا خ  رد  عقاو  تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا   :: سردآ سردآ

04533363555-33364855-045 :: نفلت :: www.ar.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2323

رایس رایس تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ییارجا   ییارجا وو   ینادیم   ینادیم تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2424

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

921-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14:15  ات  رثکادح   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسفا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 11  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136908 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:15   - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون  ربیف  هکبش  هب  دنمشوه  هناماس  یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  طابترا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  24/044/850/000 دروارب : 

یسمش هام   12 دادرارق :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصارد  جردنم  لایر   1/203/000/000 نیمضت : 

هبتر 5 لقادح  اب  یکیتامروفنا  یاهتکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  یهاوگ 
.ددرگ یم  درتسم  اه  هدرپس  تروصنیا  رد  دشابیم  راتخم  اهداهنشیپ  مامت  ای  کی  در  رد  یرادرهش 

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگآ  هنیزه 

اهدادرارق دحاو  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تیاده  یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقبط  تیاده  نابایخ  شبن  بالقنا  نابایخ  زاریش -   :: سردآ سردآ

یلخاد 143 و 1456  32304618 :: نفلت :: - www.setadiran.ir- vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو
https://shaffaf.shiraz.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناچوق دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  یراک  زور  ( 10  ) هد رثکادح  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگتخیهرف  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایشا تنرتنیا  یسدنهم  هاگشیامزآ  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
همانزور هرامش 21127 و  هب  خروم 1401/10/19  ناسارخ  همانزور  رد  جردنم  ناچوق  دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد  یمومع  هصقانم  یهگآ  راشتنا  وریپ  هیحالصا 

مالعا راشتنالا  ریثک  یاه  همانزور  قیرط  زا  ابقاعتم  هک  یرگید  خیرات  هب  هصقانم  نیا  یرازگرب  دناسریم  عالطا  هب  هرامش 3780 ،  هب  خروم 1401/10/19  ناگتخیهرف 
ناچوق دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد  تالماعم  نویسیمک  .دشاب  یم  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  یلبق  یهگآ  هدیدرگ و  لوکوم  دش  دهاوخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اب طابترا  یروانف و  هعسوت  رتفد  ای  یقوقح  رتفد  یمالسا - دازآ  هاگشناد  عمتجم  دهشم -  ناچوق  هداج  رتمولیک 4  ناچوق - ناتسرهش  یوضر - ناسارخ   :: سردآ سردآ
تعنص

051-47011195  ، 051-47011181 :: نفلت :: quchan.iau.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

ربیف ربیف هکبش   هکبش هبهب   دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب تهج   تهج یرون   یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک وو   یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
یرون یرون

2525

تنرتنیا تنرتنیا یسدنهم   یسدنهم هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35/39-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا میس  راهم  نودب  ییاوه  لباک  عاونا  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

نارهت هقطنم 5  تارباخم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

sso-tehran.tci.ir :: عبنم تعاس 13/30عبنم  - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137854 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تثعب تارباخم  زکرم   MDF نلاس یتارباخم  یاهمتسیس  ییاوه و  لباک و  هکبش  ینابیتشپ  یرادهگن و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 500/000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 1/105/000/000  غلبم 

هاگناوخرد پ 691 یوربور  کودنبولگ  هارراهچ  هب  هدیسرن  یبرع  دادرخ  :: خ 15  سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاوریاف6136339 رازفا  تخس  دیرخ  قیاع 2 - حلاصم  ریق و  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادواگ6136396 هژورپ  گنیروتینام  هتسب و  رادم  نیبرود  یتراظن  هژورپ  هحفص 25)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه6136601 هداد  یریگ  نابیتشپ  یزاس و  هریخذ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  نیمات 
لاتیجید

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یربیاس6137412 تینما  هزوح  رد  هکبش  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یلصا یلصا میس   میس راهم   راهم نودب   نودب ییاوه   ییاوه لباک   لباک عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

یتارباخم یتارباخم یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2828

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

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

هراجا6137755  ) ینابیتشپ للملا و  نیب  - IXP دناب یانهپ  یصاصتخا ، ربا  یصاصتخا ، رورس  تامدخ 
( هداد زکرم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قرش 1 لامش  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف یفیک  یبایزرا  دیدجت  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

36 - 401 - 15 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یدازآ رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  نارهت -  روحم  کنابایب  دوهال - کمنهد و  یرتای - یاه  کالب  رد  رد 2  ینتب 4  یسکاب  لپ  هناهد  بصن 5  لمح و  یریگراب ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 63.465.802.918 

هام  ارجا 8  تدم 
دهشم نارهت -  کنابایب  دروهال - کمتهد و  یرتای - یاه  کالب  ارجا  لحم 

هیاپ لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  عوضوم و  اب  طبترم  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت و  ترازو  زا  یراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  هینبا  ای  هار و  هتشر  رد   5

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 ردرد     44 ینتب   ینتب یسکاب   یسکاب لپلپ   هناهد   هناهد   55 بصن   بصن وو   لمح   لمح یریگراب ، ، یریگراب دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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رهش میسن  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

38 :: یهگآ یهگآ هرامش   راشتناهرامش خیرات  زا  تفایرد  خیرات 1401/7/11 -  زا   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور  تعاس 14/30  ات  یهگا 

هعسوت رصع   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 13/30  ات  رثکادح   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136560 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  زور  تعاس 14   - 1401/11/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  مادقا  رهش  یلصا  یاه  نایرش  یشک  طخ  یارجا  و  یئزج )  ود  درس و  گنر (  دیرخ  هژورپ  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هژورپ 10.000.000.000  رابتعا  غلبم 

دزن یهگا )  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  هرامش 0107183411008 (  باسح  هب  ادقن  یتسیاب  یم  هک  لایر  هصقانم 500.000.000  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یرادرهش  نیا  هناخریبد  میلست  یکناب  همانتنامض  تروصب  ای  رهش  میسن  یرادرهش  مان  هب  یلم  کناب 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093897000185 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رادیرخ  :: عبنم تعاس 13عبنم ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136569 :: هرازه هرازه تعاس 14/30دکدک    - 1401/11/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر رابتعا 10/000/000/000 اب  ییامنهار  یاهغارچ  ینابیتشپ  سیورس و  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  لایر   500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  - 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

رایرهش یرادرهش  نمهب -  هنایاپ 22  بنج  زامن -  نادیم  رایرهش -   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش یلصا   یلصا یاه   یاه نایرش   نایرش یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   یئزج )  )  یئزج ودود   وو   درس   درس گنر (  (  گنر دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3030

ییامنهار ییامنهار یاهغارچ   یاهغارچ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سیورس   سیورس زاین   زاین دروم   دروم 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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ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003469000119 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136874 :: هرازه هرازه :: 1401/11/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآرون  دابآ -  مرخ  دابآزوریف و  رتشلا -  یاهروحم  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دابآرون  دابآ -  مرخ  دابآزوریف و  رتشلا -  یاهروحم  یسرجوین  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
194,096,565,937 یلام :  دروآرب 

لایر   9,704,828,297 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/02/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم 3 یرادرهش  یوربور  ناتسراهب  راولب  دابآ  مرخ   ، 6819613831 یتسپ :  دک  هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  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

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 14:30  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137086 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 9:30   - 1401/11/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراتشون فورح  هدایپ و  رباع  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هام  8 تایلمع :  ماجنا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کیفارت لقن و  لمح و  تنواعم  یاهدادرارق  دحاو  مراهچ  هقبط  تیاده  یتاقبط  گنیکراپ  تیاده -  نابایخ  بالقنا -  نابایخ  زاریش -   :: سردآ سردآ

1456 :: نفلت :: -vendor.shiraz.ir- https://shaffaf.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.setadiran.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهروحم اهروحم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3232

یراتشون یراتشون فورح   فورح وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یشک   یشک طخطخ   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   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  نامزمه  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 5  هب  زا 1401/10/27  دانسا  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناحبس  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137087 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا  هثداح  رپ  طاقن  رد  یلصفم  کولب  ینتب  ظافح  بصن  ارجا و  هیهت ، - 

دابآ  دیهش  هندرگ  ییانشور  یارجا  - 
هیحان 4 نادیپس  ناتسرهش  هزوح  زاریش و  هب  یهتنم  یاه  هارگرزب  نز  کمشچ  یاه  غارچ  ییانشور و  یرادهگن و  ریمعت و  - 

 ... سراف یظافحتسا  هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  رد  اهنآ  بصن  هدوسرف و  یتاعالطا  یاهولبات  یزاسزاب  - 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  داتس  دزمراک  هنیزه  ربتعم -  تیحالص  یهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لک  هرادا  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
هرادا سراف -  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولب  زاریش  هصقانم  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد 

یگدیسر نامیپ و 

88969737 مان 85193768 - تبثرتفد   27313131 :: نفلت :: setadiran.ir 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

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137577 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 8   - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دورد اب  هب  ناشاک  - ناهفصا هاردازآ  دوجوم  ییانشور  یزاسهب  ریمعت و  ناشاک و  دورداب  روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
( ریدغ لپ  فداصت  رپ  عطقم  درکرهش  رهش  نیرز  روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  - 
( دابآ تلود  هچولآ ، هرد  هردرس ، کنامره  ناگداچ  ییاتسور  یاههار  تلافسآ  یزاسهب و  - 

رهشنودیرف ناتسرهش  هرهف  ییاتسور  روحم  تلافسآ  یارجا  - 
تاکشم رهش  ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  دبهپس  راولب  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  - 

فیدر یهگا 17  لصا  رد  لماک  حرش  ...و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

،33743-81766: یتسپ دک  دور ، هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ  کچوکازریم  راولب  ناهفصا ، لک  هرادا   :: سردآ سردآ
لک هرادا  تاسلج  نلاس  لحم  ییاشگزاب :

35059-031 :: 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

هندرگ هندرگ ییانشور   ییانشور یارجا   یارجا هثداح - - هثداح رپرپ   طاقن   طاقن ردرد   یلصفم   یلصفم کولب   کولب ینتب   ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   ارجا   ارجا هیهت ، ، هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3434

ییاتسور ییاتسور یاههار   یاههار یدنبرمک -  -  یدنبرمک تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسهب   یزاسهب اهروحم -  -  اهروحم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ تالآ -  -  تالآ نیشام   نیشام یزاسزاب   یزاسزاب یراذگاو :  :  یراذگاو ناونع : : ناونع
طخرب طخرب لاسرا   لاسرا وو   شیالاپ   شیالاپ یروآ ،  ،  یروآ عمج   عمج یرادهگن ،  ،  یرادهگن ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ تاعطق ،  ،  تاعطق نیمات   نیمات یرتم -  -  یرتم   88 هناهد   هناهد ودود   سکاب   سکاب ددع   ددع   124124 بصن   بصن اهروحم -  -  اهروحم وو  

(( یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هبهب   عوجر   عوجر وو (...  (...  یزکرم   یزکرم رورس   رورس هبهب   رامش   رامش ددرت   ددرت یاههاگتسد   یاههاگتسد تاعالطا   تاعالطا

3535

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

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6137797 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

لایر   447/500/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/500/000 دیرخ : 

یلصا مود  هلال  نابایخ  جع )  ) رصعیلو راولب  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  ناتسغاب  رایرهش   :: سردآ سردآ

02165238006 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ6136552 کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت -  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  هحفص 10)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یکیفارت یکیفارت مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  یهگا  جرد  نامز  زا   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  دوخ  بعش  زا  یخرب  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تامدخ تاکرادت و  هرادا  لوا  هقبط  هیامرس  کناب  کارا  نابایخ  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ   :: سردآ سردآ

84245229 :: نفلت :: www.sbank.irنفلت 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییانشور6137087 یارجا  هثداح - رپ  طاقن  رد  یلصفم  کولب  ینتب  ظافح  بصن  ارجا و  هیهت ، یراذگاو 
هندرگ

هحفص 20) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یزاسهب و6137577 اهروحم -  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  تالآ -  نیشام  یزاسزاب  یراذگاو : 
یرتم هناهد 8  ود  سکاب  ددع  بصن 124  اهروحم -  ییاتسور و  یاههار  یدنبرمک -  تلافسآ 

تاعالطا طخرب  لاسرا  شیالاپ و  یروآ ،  عمج  یرادهگن ،  ینابیتشپ ،  تاعطق ،  نیمات  - 
( یهگآ ریوصت  هب  عوجر  یزکرم و (...  رورس  هب  رامش  ددرت  یاههاگتسد 

هحفص 20) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ایحم تشوگ  ریش و  عمتجم  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش یهگا  رشن  زا   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 16عبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136396 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/11/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رثوک  دحاو  یرادواگ  هژورپ  گنیروتینام  هتسب و  رادم  نیبرود  یتراظن  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتراظن تازیهجت  هتسبرادم و  یاهنیبرود  دیرخ  فلا )

تکرش رظن  دروم  لحم  رد  گنیروتینام  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ و  یارجا  ب )

دانسا  رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  ای  دقن  هجو  تروصب  لایر  دانسا 500.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش میلست  رازگ  هضقانم  هاگتسد  هب  دیاب  هک  یداهنشیپ  غلبم  دصرد  همان 5  تنامض 

تعنص و تشک و  تکرش  تیریدم  رتفد  رثوک   ، یزرواشک عمتجم  رگرز ، هداج  نیوزق  هب  کیبآ  میدق  هداج  رتمولیک 15  نیوزق   ، ناتسا هدیازم  یرازگرب  لحم   :: سردآ سردآ
ءایحم تشوگ  ریش و  عمتجم 

 - 09339434225 -  02166282060: یگنهامه تهج  سامت  هرامش   :: نفلت نفلت
09171536066

:: 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

دزی یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا فده و   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 13   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136824 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 10:0   - 1401/11/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

عیزوت قوف  لاقتنا و  یاهتسپ  ینوماریپ  طیحم  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  7/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق تاکرادت و  روما  دزی  یا  هقطنم  قرب  تکرش  یداش  کراپ  زا  دعب  وجشناد  راولب  نیسح  ماما  نادیم  دزی   :: سردآ سردآ

03538253626 :: 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

یرادواگ یرادواگ هژورپ   هژورپ گنیروتینام   گنیروتینام وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یتراظن   یتراظن هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3838

لاقتنا لاقتنا یاهتسپ   یاهتسپ ینوماریپ   ینوماریپ طیحم   طیحم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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

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

2001091504000198 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قوف و مالقا  نیمات  ییاناوت  تفن و  ترازو  تسارح  نامزاس  زا  تیحالص  دیئات  و  تیلاعف ،  زوجم  یاراد  ربتعم  هدننک  نیمأت  / هدنزاس یاهتکرش  هیلک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
توعد لایر ) نویلیم  دصراهچ  درایلیم و  هدزناش  )400/16 / 000/000  -/ غلبم هب  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  قبط  راک  عاجرا  دنیارفرد  تکرش  نیمضت  هیهت 
ناگدننک نیمات  یفیک   ) یبایزرا همانشسرپ  هدش  لیمکت  یاه  مرف  و  ار ،  دوخ  یبتک  یگدامآ  مالعا  یهگآ ، نیا  مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح  دیامن  یم 

.دنیامن  لاسرا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  یبایزرا  مرف  رد  جردنم  تادنتسم  کرادم و  ریوصت  و  الاک )
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

2001091504000196 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قوف و مالقا  نیمات  ییاناوت  تفن و  ترازو  تسارح  نامزاس  زا  تیحالص  دیئات  و  تیلاعف ،  زوجم  یاراد  ربتعم  هدننک  نیمأت  / هدنزاس یاهتکرش  هیلک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یم توعد  لایر ) نویلیم  دصشش  درایلیم و  هدزیس  )600/13 / 000/000  -/ غلبم هب  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  قبط  راک  عاجرا  دنیارفرد  تکرش  نیمضت  هیهت 

( الاک ناگدننک  نیمات  یفیک   ) یبایزرا همانشسرپ  هدش  لیمکت  یاه  مرف  و  ار ،  دوخ  یبتک  یگدامآ  مالعا  یهگآ ، نیا  مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح  دیامن 
.دنیامن  لاسرا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  یبایزرا  مرف  رد  جردنم  تادنتسم  کرادم و  ریوصت  و 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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   88 دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 4040

(( ip fixed box 5m pixelip fixed box 5m pixel  ) ) نیبرود نیبرود هاگتسد   هاگتسد   500500 دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 4141

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

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

2001091504000197 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قوف و مالقا  نیمات  ییاناوت  تفن و  ترازو  تسارح  نامزاس  زا  تیحالص  دیئات  و  تیلاعف ،  زوجم  یاراد  ربتعم  هدننک  نیمأت  / هدنزاس یاهتکرش  هیلک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ات 10 رثکادح  دیامن  یم  توعد  لایر ) درایلیم  شش  )000/6 / 000/000  -/ غلبم هب  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  قبط  راک  عاجرا  دنیارفرد  تکرش  نیمضت  هیهت 
کرادم و ریوصت  و  الاک ) ناگدننک  نیمات  یفیک   ) یبایزرا همانشسرپ  هدش  لیمکت  یاه  مرف  و  ار ،  دوخ  یبتک  یگدامآ  مالعا  یهگآ ، نیا  مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور 

.دنیامن  لاسرا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  یبایزرا  مرف  رد  جردنم  تادنتسم 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0097/1401  / :: م م آ ج یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  زا  سپ  زور  فرظ 10  رثکادح   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 14  ات  مود  تبون 

shana.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 9  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک  رابنا  هناخ و  دیلک  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
CCTV CONTROL ROOM نامتخاس هب  ریاصت  لاقتنا  متسیس  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  بصن  تروص  هب  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  - 

لایر  23.803.060.000 یبیرقت : دروآرب 

دشاب یم  راکنامیپ  هنیزه  هدهعب و  تالآ  نیشام  راک و  رازبا  الاک ، هیهت   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.190.153.000 نیمضت :

ربتعم  ینمیا  تیحالص  دأت  همانیهاوگ  هئارا  کینورتکلا و  تظافح  زوجم  یاراد 
.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

لایر  1.700.000 دانسا : دیرخ 

هیدیما ناتسرهش  رد  لباک  رابنا  هناخ و  دیلک  یراجاغآ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هیدیما ، ناتسزوخ ، تامدخ : ماجنا  لحم   :: سردآ سردآ
تاصقانم نویسیمک  اهدادرارق ، یقوقح و  روما  نامتخاس 300 ، یراجاغآ ، زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص  هطوحم  هیدیما ، ناتسزوخ  یناشن :

06152632703  - 06152627701 :: نفلت :: http://iets.mporg.ir www.shana.ir http://iets.mporg.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

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس وو   چوس   چوس ملق   ملق   66 دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 4242

بصن بصن تروص   تروص هبهب   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا لباک - : - : لباک رابنا   رابنا وو   هناخ   هناخ دیلک   دیلک کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
CCTV CONTROL ROOMCCTV CONTROL ROOM  نامتخاس نامتخاس هبهب   ریاصت   ریاصت لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود

4343

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

( هداس یبایزرا   ) یمومع هصقانم  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0097 :: م م آ ج /  یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما ملق   :: عبنم خرومعبنم تعاس 9  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137708 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/12/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک رابنا  هناخ و  دیلک  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: رصتخم حرش  فلا -

 CCTV CONTROL ROOM نامتخاس هب  ریواصت  لاقتنا  متسیس  هتسب و  رادم  یاهنیبرود  بصن  تروص  هب  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا 
.دشاب یم  راکنامیپ  هنیزه  هدهعب و  تالآ  نیشام  راک و  رازبا  الاک ،  هیهت 

.دشابیم ریذپ  لیدعت  هژورپ 
هیدیما ناتسرهش  رد  لباک  رابنا  هناخ و  دیلک  یراجاغآ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هیدیما  ناتسزوخ   ، - تامدخ ماجنا  لحم 

هام یرادهگن 12  هرود  هام و  هژورپ 4  یارجا  تدم 
لایر  23٫803,060,000/ لداعم امرفراک  یبیرقت  دروآرب 

همانیهاوگ هئارا  تفن و  ترازو  تسارح  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  هعسوت  لک  هرادا  زا  کینورتکلا  تظافح  زوجم  یاراد  دیاب  نارگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
باسح هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.190.153.000  غلبم  .دنشاب - یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، هرادا  زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص  دأت 

رد جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.700.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  .دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهعب  اه  همانزور  رد  یهگآ  جرد  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم 
 - یهگآ

تاصقانم نویسیمک  / اهدادرارق یقوقح و  روما   300  - نامتخاس یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص  هطوحم  هیدیما  ناتسزوخ   :: سردآ سردآ

:: 06152627701 و 06152632703 نفلت :: http:/iets.mporg.ir www.shana.ir www.nisoc.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

لباک لباک رابنا   رابنا وو   هناخ   هناخ دیلک   دیلک کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4444

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

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

2001001378000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137759 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  ناتسا  یلم  کناب  بعش  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یا  هلحرم  ود  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

کناب بعش  زا  یدادعت  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  شورف  زا  سپ  تامدخ  یزاس و  دنتسم  شزومآ ،  یزادنا ،  هار  بصن ،  نیمات ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یزکرم ناتسا  یلم 

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

لایر   2,500,000,000 نیمضت :  غلبم 
یزکرم  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  مان  هب  باسح 0110549940002  هب  یدقن  زیراو  نیمضت :  تاحیضوت 

08:00 تعاس : 1402/05/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلم کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  ییاجر -  دیهش  نابایخ  یادتبا  ادهش - نادیم   - کارا  ، 3813816661 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نفلت 08632231770 کالما -  یسدنهم و  دحاو  مود -  هقبط  یزکرم - ناتسا 

:: 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

دزی یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001071000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137825 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیزوت  قوف  لاقتنا و  یاه  تسپ  ینوماریپ  طیحم  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عیزوت قوف  لاقتنا و  یاه  تسپ  ینوماریپ  طیحم  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   7,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/05/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  نیسح ، ماما  نادیم  دزی ،  ، 8916713338 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 4545

عیزوت عیزوت قوف   قوف وو   لاقتنا   لاقتنا یاه   یاه تسپ   تسپ ینوماریپ   ینوماریپ طیحم   طیحم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

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

ناوخ6136552 کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت -  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  هحفص 10)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هاگورین6136572 دیپسا  روا  تظافح  گنیروتینام و  متسیس  ددع  بصن 2  هحفص 10)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ییانشور6137087 یارجا  هثداح - رپ  طاقن  رد  یلصفم  کولب  ینتب  ظافح  بصن  ارجا و  هیهت ، یراذگاو 
هندرگ

هحفص 20) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال مپسا و 148  یتنآ  سوریو و  یتنآ  لیمیا ، سنسیال  دادعت 1730  هب   Icewarp رازفامرن سنسیال  هلاسکی  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف  طیارش  اب  کنیس (  ویتکا 

1101003292000287 زاین :  هرامش 
یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  شزومآو  یزادنا  هارو  بصنو  لاسراو  لمح  هیارک 

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

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

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویتکا ویتکا سنسیال   سنسیال   148148 وو   مپسا   مپسا یتنآ   یتنآ وو   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ لیمیا ، ، لیمیا سنسیال   سنسیال   17301730 دادعت   دادعت هبهب     I cewarpIcewarp  رازفامرن رازفامرن سنسیال   سنسیال هلاسکی   هلاسکی دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش اباب   کنیس (  (  کنیس

4747
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6137067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن تقد  افطل  ( دشابیم تسویپ  هب  یتساوخرد  تامدخ  اه و  تکرش  طیارش  ینف و  تاصخشم  ) هجدوب عماج  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000223 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناروآنف هدننک  هضرع  عجرم  یزاجم  یایند  ناروآنف  هدنزاس  عجرم  درادن  یدنب  هتسب  عون  دربهار  هجدوب  همانرب و و  هناماس  تیاسبو  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

یزاجم یایند 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهزوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  این  یفطل  سدنهم   09125588188

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجدوب هجدوب عماج   عماج هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4848
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( ناردنزام ناتسا  بعش  روما  هرادا   ) ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6137141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب کیتامروفنا  دات  اب  هزور  تست 10  تدم  نیالفا و  سنسیال  اب  هلاس  کی  یتناراگ   fortigate 200f لدم لاوریاف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام یلم 

1201030013000026 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

ناردنزام یلم  کناب  کیتامروفنا  دات  اب  هزور  تست 10  تدم  نیالفا و  سنسیال  اب  هلاس  کی  یتناراگ   fortigate 200f لدم لاوریاف  هاگتسد  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناردنزام یلم  کناب  کیتامروفنا  دات  اب  هزور  تست 10  تدم  نیالفا و  سنسیال  اب  هلاس  کی  یتناراگ   fortigate 200f لدم لاوریاف  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4841915116 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  نابعش  همین  ناتسرامیب  یوربور  نارادساپ  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347055-011  ، 3381-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347875-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیالفآ نیالفآ سنسیال   سنسیال اباب   هلاس   هلاس کیکی   یتناراگ   یتناراگ   fortigate 200ffortigate 200f  لدم لدم لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4949
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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6137150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفایرد لاسکی و  دادرارق  نامز  تدم   ) تساوخرد قباطم  ینامزاس  نورد  تامدخ  دحاو  هرجنپ  هرواشم  ینابیتشپ و  هعسوت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تعاس فقس 1000  ات  یتعاس  رفن  تروص  هب  تامدخ 

1101003038000476 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

: نفلت .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نافلد یاقآ   09369466962

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

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

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  حرش  هرامش 100002194 ) یور  رب  ژراش   ) نیکرتشم ضوبق  تاعالطا  لاسرا  یارب  کمایپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000842 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

روتکاف 31100000 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دننکب  لامعا  رظن  دروم  هرامش  یور  رب  دنناوتن  رگا  هرامش 100002194  یور  رب  ژراش  نیکرتسم (  ضبق  تاعالطا  لاسرا  یارب  کمایپ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هصقانم 

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34496414-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامزاس ینامزاس نورد   نورد تامدخ   تامدخ دحاو   دحاو هرجنپ   هرجنپ هرواشم   هرواشم وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هعسوت ، ، هعسوت ناونع : : ناونع 5050

نیکرتشم نیکرتشم ضوبق   ضوبق تاعالطا   تاعالطا لاسرا   لاسرا یارب   یارب کمایپ   کمایپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

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

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

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

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

6137601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090625000200 زاین :  هرامش 

مق یتشهبدیهشینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  دشاب و  یم  یتسویپ  لیاف  رد  دادرارق  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719964797 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  ناگدازآ -  نادیم  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36122880-025  ، 36122000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36122855-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: 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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  کالرتنیا  ندرک  هفاضا  حالصا و  ردورتسکا ،  رازفا  مرن  اقترا  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000864 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  ینف و  تاعالطا  یراذگ  راب  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  سامت 086-38244034-8  هرامش  هب  هواک  یاقآ  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج 

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38244035-086  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: 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

دوش دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف هبهب   افطل   افطل ناونع : : ناونع 5252

کالرتنیا کالرتنیا ندرک   ندرک هفاضا   هفاضا وو   حالصا   حالصا ردورتسکا ،  ،  ردورتسکا رازفا   رازفا مرن   مرن اقترا   اقترا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5353

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

یریوصت6137873 تراظن  رازفا  مرن  گنیروتینام  ینابیتشپ و  هحفص 36)تامدخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

24Vdc--100-100Kpa-DPA01N-P/4-20mA رتیمسنرترشرپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  - هام 2 هیوست

1101001469001367 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ون امرآ  نازاس  نیهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   EMERSON هدنزاس عجرم  لدم 475  راشف  یاه  رتیمسنرت  روتاربیلاک  نویساربیلاک  هاگتسد  الاک :  مان 
ورکت ناروآ 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

24Vdc--100-100Kpa-DPA01N-P/4-20mA رتیمسنرترشرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  - هام 2 هیوست

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

475475 لدم   لدم راشف   راشف یاه   یاه رتیمسنرت   رتیمسنرت روتاربیلاک   روتاربیلاک نویساربیلاک   نویساربیلاک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5454

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

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

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

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

6136510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  مگارفاید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001433 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 10 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدش  رکذ  دراوم  تیاعر  تسویپ و  لیاف  هب  هعجارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33557243-077  ، 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6136515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

149917 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یئوس تیمیل  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/10/25 نایاپ :  خیرات 

:: 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

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط مگارفاید   مگارفاید ناونع : : ناونع 5555

یئوس یئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 107 ھحفص 37 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lv94vebdayxnw?user=37505&ntc=6136510
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6136510?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kypacalu4p9ec?user=37505&ntc=6136515
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6136515?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنردیفس LED - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گنرزبس LED - 2

گنر  یبآ  LED - 3
V/3OAO یرس  DVP-04D-SL هعسوت لوژام  - 4

DOP-TO7 BV شیامن هحفص  - 5
V4/18A1 یرس  DVPO4TC-S امد تراک  - 6

1101001609003465 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص دنرفا  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   6GK1561-1AA00 یتعنص هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 5,009 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  تساوخرد  وزاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DOP-DOP- شیامن   شیامن هحفص   هحفص - - V/3OAO 5V/3OAO 5 یرس یرس   DVP-04D-SLDVP-04D-SL هعسوت هعسوت لوژام   لوژام - - 44 گنر   گنر یبآ   یبآ LEDLED گنرزبس  33 - - گنرزبس LEDLED - - 22 گنردیفس   گنردیفس LEDLED - - 11 ناونع : : ناونع
V4/18A1V4/18A1 یرس   یرس   DVPO4TC-SDVPO4TC-S امد   امد تراک   تراک - - TO7 BV 6TO7 BV 6

5757

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمریغ  دک  ناریا  ددرگ و  هناماس  همیمض  یلام  ینف و  داهنشیپ  انمض   KFD2-STC5-EX1.2O ریرب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000517 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   PRELECTRONICS یتراجت مان   PR 9116 لدم یدورو  لانگیس  یریگ  هزادنا  گنیروتینام  متسیس  قیقد  رازبا  لاسروینوی  ریرب  رتیمسنارت  الاک :  مان 

گرب یرتویپماک  هدننک 
ددع 10 دادعت : 

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

تفرگ دهاوخ  ماجنا  لاسرخآ  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6137628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   UDS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001439 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 : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدش  رکذ  دراوم  تیاعر  تسویپ و  لیاف  هب  هعجارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33557243-077  ، 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

یدورو یدورو لانگیس   لانگیس یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس قیقد   قیقد رازبا   رازبا لاسروینوی   لاسروینوی ریرب   ریرب رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 5858

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   UDSUDS ناونع : : ناونع 5959

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

150-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم خروم 1401/10/25عبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  دادرارق  داقعنا  تمیق و  مالعتسا  قیرط  زا  یریوصت  تراظن  رازفا  مرن  گنیروتینام  ینابیتشپ و  تامدخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط کالپ 563 ،  یقرش  تشترز  شبن  یلامش  ظفاح  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  نارهت  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  تسارح  رتفد  لیوحت   :: سردآ سردآ
مود

یفجن یاقآ  ینف  ریغ  تالاوس  و  ( 84169094  ) یهانپروپ مناخ   :: نفلت نفلت
 ( 84169410)

providers.tehran.ir :: تیاسبو تیاسبو

84312128 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوردرس زاگ  هرادا  نامتخاس  رد  بصن  دزمتسد  زایندروم و  تازیجت  حلاصم و  مزاول ، یمامت  اب  قیرح  نالعا  متسیس  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000841 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارا ار  یدنب  هبتر  کرادم  ای  دنیامن  ذخا  تیحالص  یفیک و  یبایزرا  تارمن  ، کرادم هیارا  اب  ًالبق  یتسیاب  مالعتسا  رد  یلام  داهنشیپ  هیارا  یارب  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن 

ددرگ  هژیو  هجوت  تمیق  داهنشیپ  لمعلاروتسد  - 2
ددرگ یراذگ  راب  لیمکت و  یراک  تیفرظ  مرف   3

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34406081-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن رازفا   رازفا مرن   مرن گنیروتینام   گنیروتینام وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 6060

دوردرس دوردرس زاگ   زاگ هرادا   هرادا نامتخاس   نامتخاس ردرد   بصن   بصن دزمتسد   دزمتسد وو   زایندروم   زایندروم تازیجت   تازیجت وو   حلاصم   حلاصم مزاول ، ، مزاول یمامت   یمامت اباب   قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6136999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  لوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000138 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 43 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قباطم   - ناتسزوخ یعامتجا  نیمات  یکشزپ  دانسا  نامرد و  تیریدم  یکشزپ -  نویسیمک  یاهدحاو   - قیرح ءافطا  لوسپک  ژراش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  لوسپکژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000252 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راشفا مثیم  هدننک  هضرع  عجرم  راشفا  مثیم  هدنزاس  عجرم   kg 6 ردنلیس قیرح  ءافطا  دربراک  ژراش  لباق  یتسد   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ردنلیس 123 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یفیک رظانداتو  لبوحتزا  دعب  هامکی  تخادرپ  تدم  / هدننک نیمات  هدهعب  لمح  هنزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 6262

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لوسپکژراش   لوسپکژراش ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا   detector tester تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005103 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتخاب نابات  رتسگ  کدف  هدننک  هضرع  عجرم   VTT60 لدم قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 33 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 2 - ددرگ هعجارم  اضاقت  قاحلا  هب  - دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  ینف  هیذغت  مدع  ددرگ - تسویپ  یلام  ینف و  هگرب  هباشم -  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

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

23942630-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

هباشم هباشم دکناریا   دکناریا   detector testerdetector tester ناونع : : ناونع 6464

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

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

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

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

6137286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - دشابیم هباشم  دک  ناریا  - نلکنیسدنرب تسویپ  تسیل  قبط...و  یترارح  یدود  نیگنس  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یدقن  تخادرپ 

1101091661000107 زاین :  هرامش 
هوکربا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  ASD-24 لدم قیرح  مالعا  دربراک  هلر  نودب  نویسازینوی  یدود  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

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

همیمض ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نتشاد  تروص  رد  - دشاب یم  ناتسرامیب  برد  الاک  لیوحت  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ

8931734691 یتسپ :  دک  هوکربا ،  ایبنلا  متاخ  ناتسرامیب  یلع -  ماما  راولب  هوکربا -  هوکربا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32825001-035  ، 32825002-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32822411-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف ناتسا  ماد  روما  ینابیتشپ  هداز  یمظاک  دیهش  هناخدرس  تیفرظ  شیازفا  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000522 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36461830-071  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: 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

-- ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- نلکنیسدنرب نلکنیسدنرب تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط...و   قبط...و یترارح   یترارح یدود   یدود نیگنس   نیگنس روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یدقن   یدقن تخادرپ   تخادرپ

6565

هناخدرس هناخدرس تیفرظ   تیفرظ شیازفا   شیازفا تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  متسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005779 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب و هدننک  هضرع  عجرم  نایراد  تاسیسات  قرب و  هدنزاس  عجرم   E55 لدم  M50xM25 زیاس قرب  ولبات  لباک  دربراک  راجفنا  دض  هدنهاک  لدبم  الاک :  مان 
نایراد تاسیسات 
ددع 12 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تعنص هلعش  یسدنهم  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   OMAL ACTUATOR یتراجت مان   DI1920 لدم یپوت  ریش  هعطق  روتوم  الاک :  مان 

ددع 22 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نایناریا رتسگ  ایرد  هدننک  هضرع  عجرم   zeta یتراجت مان   ZT/LE2 Remote Indicator لدم یناشن  شتآ  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 
ددع 65 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ایندمحم یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   CP-S92 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یژرنا سیتاد  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یژرنا  سیتاد  عیانص  یتراجت  مان   DF05 لدم یموینیمولآ  یناشن  شتآ  روتکادنیا  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

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

CO2 SYSTEM :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناشن شتآ  متسیس  تاعطق 

دشابیم هباشم  دکناریا 
( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 

0130162 اضاقت : هرامش 

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

83768172-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 6767

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   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6137893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 0140138 هرامش  /open path gas detector تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000538 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   SPECTREX هدنزاس عجرم   SPECTREX یتراجت مان   Open Path Gas Detector لدم قیرح  مالعا  راجفنادض  جنس  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تلایا 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2727   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

open path gas  detectoropen path gas  detector ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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گرزب نارهت  هبعش 18  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنرب یلخاد و  بوغرم  سانجا  حلاصم و  نیمات  اب  رورس  کر  تشپ  شیارآ  هبعش و  یلحم  هکبش  هب  ( node) دون ددع  ندوزفا 15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  یوس  زا  یناریا  یاه 

1101090342000016 زاین :  هرامش 
نارهت هدجه  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 15 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  هبعش  لحم  زا  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق  یروضح  دیدزاب  راک  یارجا  طیارش  یفرصم و  مالقا  یاه  هنیزه  هبساحم  هب  زاین  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرجنس سامت 888554465  هرامش 

1433973165 یتسپ :  دک  هچوک 31 ،  شبن  گنهرف  نادیم  شبن  دابآ  فسوی  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88554465-021  ، 88554460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88712942-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حلاصم حلاصم نیمات   نیمات اباب   رورس   رورس کرکر   تشپ   تشپ شیارآ   شیارآ وو   هبعش   هبعش یلحم   یلحم هکبش   هکبش هبهب   ( ( nodenode )) دون دون ددع   ددع 1515 ندوزفا   ندوزفا ناونع : : ناونع 6969
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هعسوت تاقیقحت و  زا  تیامح  قودنص  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هتفرشیپ عیانص 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 ددع  Cisco Switch 2960 48 Port 1GB + 4 fsp x

1 ددع  Cisco Switch 3750 48 Port 1GB x
1201001001000016 زاین :  هرامش 

هتفرشیپ عیانص  هعسوت  تاقیقحت و  زا  تیامح  قودنص  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
2 ددع  Cisco Switch 2960 48 Port 1GB + 4 fsp x - 

1 ددع  Cisco Switch 3750 48 Port 1GB x
دوش دیق  روتکاف  رد  دشاب و  هدننک  نیمات  دات  دروم  دیاب  الاک  تلاصا 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفرگ  دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  روتکاف  شیپ  هنودب  داهنشیپ  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  یعوجرم  روتکاف و  الاک  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک 

یلخاد 409 ینف  تالاوس  هب  خساپ  نفلت 

1513636411 یتسپ :  دک  کالپ 21 ،  مود  هچوک  ریصق  دمحا  نابایخ  یتشهب  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88748060-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88748040-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

11 ددع ددع   Cisco Switch 3750 48 Port 1GB xCisco Switch 3750 48 Port 1GB x  22 ددع ددع   Cisco Switch 2960  48 Port 1GB + 4 fsp xCisco Switch 2960  48 Port 1GB + 4 fsp x  وکسیس وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 107 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/h76tmws26vnns?user=37505&ntc=6136439
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6136439?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" دشاب یم  هباشم  هدش  فیرعتدک  ناریا  صوصخم " کار  هارمهب   CGR هاگتسد دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یم  دودرم  هطوبرم  داهنشیپ  اتفا  همانیهاوگ  یراذگراب  مدع  تروص  رد 

1101001503000473 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   HSEC-K9-3845 لدم کر  یور  رب  بصن  لباق  تروپ  هکبش 2  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/03/31 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا هناماس  رد  ورین  ترازو  تیحالص  دیئات  اتفا و  همانیهاوگ  ریوصت  مامضناب  تسویپ ، طیارش  قبط  تمیق  زیلانا  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یتساوخرد  کرادم  هئارا  هب  طونم  راک  یراذگاو 

یناگرزاب 054-31137061 سانشراک  ییاناد -  مناخ  هدننک :  مادقا 

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

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

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

صوصخم صوصخم کار   کار هارمه   هارمه هبهب     CGRCGR هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171
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نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد   :: 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 18 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ابددع  20 هفرط کی  هریگتسد  اب  یقرب  لباقم  لفق  ( ناوخ تراک   ) ددع 20 PT100CK لانیمرت  CAC100 لرتنک ددع  دادعت 10  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزادنا هار  بصن و  هنیزه 

1201094216000108 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

یزادنا هار  بصن و  هنیزه  ابددع   20 هفرط کی  هریگتسد  اب  یقرب  لباقم  لفق  ( ناوخ تراک   ) ددع 20 PT100CK لانیمرت  CAC100 لرتنک ددع  دادعت 10  هب  - 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

تراپ  4 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هار بصن و  هنیزه  ابددع   20 هفرط کی  هریگتسد  اب  یقرب  لباقم  لفق  ( ناوخ تراک   ) ددع 20 PT100CK لانیمرت  CAC100 لرتنک ددع  دادعت 10  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزادنا

1439957131 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  یلامش -  دابآریما  رگراک -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88497182-021  ، 88497235-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88497324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6136693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ابددع ابددع   2 020 هفرط هفرط کیکی   هریگتسد   هریگتسد اباب   یقرب   یقرب لباقم   لباقم لفق   لفق (( ناوخ ناوخ تراک   تراک  ) ) 2020 ددع   ددع PT100CKPT100CK  لانیمرت لانیمرت   CAC100CAC100 لرتنک   لرتنک ددع   ددع   1010 دادعت   دادعت هبهب   ناونع : : ناونع
یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هنیزه   هنیزه

7272

LCDLCD  روتینام روتینام یصخش -  -  یصخش هنایار   هنایار هکبش -  -  هکبش لباک   لباک هاتوک -  -  هاتوک درب   درب یتارباخم   یتارباخم لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار  - - یزلف یزلف کرکر   -- هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7373
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یتسویپ یاهلیاف  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

1101093228002253 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریوک داپ  یک  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   WS-C2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رازفاراولد یتعنص  یاهزاگ  هدننک  هضرع  عجرم   P-C RACK یتراجت مان   847B-X RACK-P-C لدم یزلف  کر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هکبش تاطابترا  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   SXTsq 5 لدم هاتوک  درب  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
رهش دنمشوه 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یرصان یضترم  هدننک  هضرع  عجرم   NETIAN_RIC یتراجت مان  یرتم  یلور  هتسب   CAT6-SFTP لدم  CAT6 Outdoor هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 305 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هنایار ماقرا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ARZ_SP1 لدم یصخش  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تسودنمهب ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   APPLE یتراجت مان   MAK BOSCH لدم  in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

دنشاب تسارح  هدش  دات  تسیل  ئزج  هک  دنیامن  تکرش  هصقانم  رد  دنزاجم  ییاه  تکرش 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6136743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیسر رس  دصرد  دوس 18  هباشم  دک  ناریا  دشاب  یم  تسویپ  ناتسرل  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  یفرصم  داوم  تازیهجت  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راشتنا 1401/05/18 قاروا 1401/05/20 

1101004364000259 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس نیگن  تعنص  دورتکلا  ینواعت  هدنزاس  عجرم  دورتکلا  ابص  یتراجت  مان   kg 5 نتراک  mm 350 لوط  mm 4 رطق  E6013 یراکشوج دورتکلا  الاک :  مان 
ناهاپس نیگن  تعنص  دورتکلا  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 

نتراک 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  تسویپ  تسیل  ناتسرل  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  زکارم  یهاگراک  یفرصم  داوم  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814983191 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج   عطاقت  یرتم  رولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215030-066  ، 33215031-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33215030-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وناز وناز هلول -  -  هلول جیکپ -  -  جیکپ پمپ   پمپ  - - ریگ ریگ یتخس   یتخس  - - جیکپ جیکپ نفنف   روتایدار -  -  روتایدار ناریا   ناریا درب   درب  ) ) ناتسا ناتسا یایا   هفرح   هفرح وو   ینف   ینف یفرصم   یفرصم داوم   داوم تازیهجت   تازیهجت تسیل   تسیل ناونع : : ناونع
 ...(  ...( وو نانیمطا   نانیمطا ریش   ریش یکیتسالپ   - - یکیتسالپ

7474
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بآ تاقیقحت  هسسوم   :: 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   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6136759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تامدخ  سانجا و  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 4376 همان  .تسا  هباشم  دک  ناریا 

1101004139000073 زاین :  هرامش 
بآ تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  قبط  تامدخ  سانجا و  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1658954381 یتسپ :  دک  بآ ،  تاقیقحت  هسسؤم  روپسابع ، دیهش  راولب  هیمیکح ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304246-021  ، 77000300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77311959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تساوخرد  - Fortigate 600E لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093314000166 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-600E لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا برد  لیوحت  دشاب - تفن  تکرش  تسارح  دات  دروم  تسیل  رد  دیاب  هدنشورف  تسویپ  - قباطم  تساوخرد  - Fortigate 600E لاوریاف  - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک دات  لیوحت و  زا  دعب  هامکی  هیوست  رادیرخ - 

1598846511 یتسپ :  دک  هرامش 61 ،  ینرق  یهلا و  تاجن  نیب  یرتنالک  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88898650-021  ، 88898661-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898662-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LSZHLSZH  راددلیش راددلیش یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7575

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم تساوخرد   تساوخرد - - Fortigate 600EFortigate 600E  لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 7676
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روشک یمومع  یاه  هناخباتک  داهن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهن زاین  دروم  رورس  ینف  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکرش یوس  زا  ربتعم  ینابیتشپ  یتناراگ و  هارمه  هب 

1201005373000061 زاین :  هرامش 
روشک یمومع  یاه  هناخباتک  داهن  هدننک :  رازگرب 

: PART2 - 
دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب 

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

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یم  بلس  دوخ  یوس  زا  ار  یضارتعا  هنوگره  تکرش  دشاب و  یم  فارصنا  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  رت  هنافصنم  تمیق  رترب و  تیفیک  باختنا  کالم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  نآ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  لمح و  هنیزه 

1416747311 یتسپ :  دک  کالپ 9 ،  یرکاذ  هچوک  یبونج  نیطسلف  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88938083-021  ، 88937579-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88937007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین دروم   دروم رورس   رورس ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع 7777
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ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6137105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا یمامت  / / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  دات 09365368335  دروم   C9200L-24T-4G-E لدم هکبش  اتید  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب ون  یلصا و   , ربتعم یتناراگ  یاراد  تسیاب  یم 

1101092130000181 زاین :  هرامش 
ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد تسیاب  یم  مالقا  یمامت  / / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  دات 09365368335  دروم   C9200L-24T-4G-E لدم هکبش  اتید  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  ( تسین لوبق  لباق  هدش  هدافتسا  رفیر و  مالقا  ) دنشاب ون  یلصا و   , ربتعم یتناراگ 

 : یتسپ دک  ناتسرل ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  سرگاز  نیزنب  پمپ  بنج  یتعیرش  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6818643847

33303026-066  ، 33310205-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33310205-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

C9200L-24T-4G-EC9200L-24T-4G-E  لدم لدم هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7878
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نانمس ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6137166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(Spooler Firewall-UTM (SOLARX تاصخشم اب   UTM لاوریاف هاگتسد 

1101003812000048 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ریوک نازادرپ  نما  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم   APK GATE یتراجت مان   AG 110 لدم لاوریاف   UTM هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(Spooler Firewall-UTM (SOLARX تاصخشم اب   UTM لاوریاف هاگتسد 

 : یتسپ دک  نانمس ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  - نانمس ناتسرهش  یزرواشک  داهج  یوربور   - یدعس راولب  - نانمس نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3513913183

33321782-023  ، 33324043-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322297-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UTMUTM  لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7979
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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 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WIRE ROPE - 0146032 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008438 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یک  یتراجت  مان   K-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/02/05 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمن لوبق  لباق  اهتکرش  فرط  زا  هباشم  یداهنشیپ  دک  ناریا  تسارکذ  هب  مزال  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  مالس , اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4148707-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 135 یلخاد  88841182 یمشاه - تسویپ اخاد  تاصخشم  تسیل و  ناشفا -  یلرتنک و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  ینف  روتکاف و  شیپ  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  - هام هیوست 2 

1101001469001370 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرطاب ناهاپس  یتعنص  عمتجم   CRESNET-P-TL-SP500 لدم  m 300 لوط  plenum یلرتنک هکبش  لباک  الاک :  مان 
فالک 500 دادعت : 

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

 135 یلخاد  88841182 یمشاه - تسویپ اخاد  تاصخشم  تسیل و  ناشفا -  یلرتنک و  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  ینف  روتکاف و  شیپ  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  - 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WIRE ROPEWIRE ROPE ناونع : : ناونع 8080

ناشفا ناشفا وو   یلرتنک   یلرتنک لباک   لباک ناونع : : ناونع 8181
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ناریا یلم  کناب  یکناب  تایلمع  تیریدم  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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراک هاگتسیا  یزادنا 66  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001153000026 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  یکناب  تایلمع  تیریدم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاعالطا یروانف  نومنهر  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   E900G4 لدم یراک  هاگتسیا  هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  راک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135931596 یتسپ :  دک  یکناب ،  تایلمع  لک  هرادا  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60993078-021  ، 60993060-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

60994182-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  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 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6137594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  هرامش 1 و 2  نامتخاس  ود  رد  کر  شیارآ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000118000018 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL35EBO03 لدم  m 1 لوط  FSTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یلصا ) ) لانیجروا مالقا  تسویپ  تسیل  قبط  انمض  .دشاب  یم  دقن  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7613856889 یتسپ :  دک  ییارادو ،  یداصتقاروما  لک  هرادا   - سدق نابایخ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222940-034  ، 31224315-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224633-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراک یراک هاگتسیا   هاگتسیا هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 8282

لکلک هرادا   هرادا   22 وو     11 هرامش   هرامش نامتخاس   نامتخاس ودود   ردرد   کرکر   شیارآ  33   شیارآ ناونع : : ناونع 8383
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ناتسلگ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرد ییاهن  غلبم  امتح  / دامرف لصاح  سامت  هرامش 01732431514 هب  این  هنیدآ  یاقااب  / دشابیم هباشم  دک  ناریا  / چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هیارا  ددرگ /

1101091709000143 زاین :  هرامش 
ناتسلگ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3560X-24T-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تبث مدعو  سانشراک  اب  سامت  مدع  تروصرد  / ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تاصخشم  تباب  / دوب دهاوخ  یراکزور  ات 45  یلام  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هیارا  دشابیم /  هدنشورف  هدهعرب  اه  هنیزه  هیلک  / ددرگیم لطاب  یداهنشیپ  تمیق  ، سامت

4918996858 یتسپ :  دک  یبسامهط ،  لته  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32431510-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32431511-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8484
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / یربیاس عافد  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101096683000678 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   5800VT-15 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

07731311460-1458-1463-1469

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس -- یربیاس یربیاس عافد   عافد تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8585
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یتعنص  رتور  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000998 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرتویپماک تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D-Link هدنزاس عجرم   D-Link یتراجت مان   DWR-910 لدم روخ  تراک  میس  رتور  اتید  مدوم  الاک :  مان 

یزیا
هاگتسد 4 دادعت : 

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

ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  ءاضما ،) رهم و  اب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناگدنهد  داهنشیپ  طسوت  یتسویپ  یاه  مرف  لیمکت  هعلاطم و  هب  زاین  هک  هدوب  هباشم  الاک  دک  ناریا 

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( 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 18 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  لاکیرتکلا  هکبش و  مزاول  ملق  16 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000359 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لتایک هدننک  هضرع  عجرم  لتایک  یتراجت  مان   KSS200 لدم یتارباخم  چیئوس  تفاس  هدنیآ NGN/IMS و  لسن  یتارباخم  هکبش  تازیهجت  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  لاکیرتکلا  هکبش و  مزاول  ملق  16 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022455-021  ، 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

یتعنص یتعنص رتور   رتور مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 8686

یتارباخم یتارباخم چیئوس   چیئوس تفاس   تفاس وو     NGN/IMSNGN/IMS هدنیآ   هدنیآ لسن   لسن یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت تستس   ناونع : : ناونع 8787

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/29/ رون  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6137846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهاتسورربیف 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 هقطنم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mn.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدلب نایور -  کی  زاف  ییاتسور   USO یلاناک 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

یاهاتسور یاهاتسور ربیف   ربیف حرط   حرط ناونع : : ناونع 8888

ییاتسور ییاتسور   USOUSO یلاناک   یلاناک ربیف   ربیف حرط   حرط ناونع : : ناونع 8989

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/28 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mn.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسمچ زکرم  یوفاک 14  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6136510 تاصخشم  قبط  هحفص 36)مگارفاید  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس6137150 نورد  تامدخ  دحاو  هرجنپ  هرواشم  ینابیتشپ و  هحفص 31)هعسوت ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیکرتشم6137185 ضوبق  تاعالطا  لاسرا  یارب  کمایپ  هحفص 31)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دوش6137601 هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  هحفص 31)افطل  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6137628 تاصخشم  قبط   UDS(36 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوفاک یوفاک حرط   حرط ناونع : : ناونع 9090

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب رجنم  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  یناریا  هدنزاس  مان  هب  هراشا  تسا  یمازلا  تسویپ  یلام  داهنشیپ  مرف  لیمکت  - ربروکسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیم ینفداهنشیپ  دیئات  مدع 

1101092179001567 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایرآ کینورتکلا  امین  هدننک  هضرع  عجرم  ایرآ  کینورتکلا  امین  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Rs-s31v لدم  420x160 cm زیاس یشزرو  دربروکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

قباطم تیلاعف  هنیمز  اب  ناگدننک  نیمات  صوصخ  رد  امازلا  نینچمه  هدنزاس و  یاه  تکرش  تاداهنشیپ  هب  طقف   : تامازلا - دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یرورض  کرادم  یسررب  تهج  یتساوخرد  دراوم  قاصلادشدهاوخ  هدادرثا  بیترت  اضاقت  دروم  یالاک  همانساسا  بسک و  زاوج  اب 

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

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: 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 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( سکاب تیال   ) یرون ولبات  یپاچ و  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000364 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دوجوم  یتسویپ  کرادم  لیاف  رد  یتساوخرد  یاهولبات  یاه  سکع  تاصخشم و  دشاب و  یم  هباشم  یمالعادک  ناریا  مارتحا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38072492-051  ، 38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشزرو یشزرو دربروکسا   دربروکسا ناونع : : ناونع 9191

(( سکاب سکاب تیال   تیال  ) ) یرون یرون ولبات   ولبات وو   یپاچ   یپاچ ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  ریمعت و   ، یرادهگن ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000126 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   ریمعت   ریمعت  ، ، یرادهگن یرادهگن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 9393

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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6136750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  یریوصت (  تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000609 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ریاس 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

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

یدحرس مناخ   05431166259 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  لپ  نادرگرب  رود  یزادرپرون  متسیس  یارجا  نامرف و  ولبات  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093518000069 زاین :  هرامش 

یرهش زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ع)  ) یبتجم نسح  ماما  لپ  نادرگرب  رود  یزادرپرون  متسیس  یارجا  نامرف و  ولبات  دیرخ  تساوخرد  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
یتسویپ یاهتسیل  قبط   1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  لپ  نادرگرب  رود  یزادرپرون  متسیس  یارجا  نامرف و  ولبات  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617188 یتسپ :  دک  یرهش ،  زبس  یاضف  رظنم و  ، امیس نامزاس  الاب  رازم  بنج  زرواشک  نابایخ  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33367067-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33367073-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یریوصت (  (  یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 9494

لپلپ نادرگرب   نادرگرب رود   رود یزادرپرون   یزادرپرون متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   نامرف   نامرف ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دورخرس یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایرتم حرط و  تسویپ  هب  ددع  دادعت 345  هب  رهش  حطس  رباعم  ولبات  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093651000017 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  دورخرس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب  هتشاد  راک  نیا  هزوح  رد  یلبق  هموزر  دیاب  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یموب  ناراکنامیپ  اب  تیولوا 

تسا  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 
ددرگ یراذگراب  ناگدننک  تکرش  تاصخشم  هموزر و  مالعتسا ،  دانسا  لماش  دانسا  هیلک 

4631339878 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  راهب 27  شبن  راهب  نابایخ  دور -  خرس  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44886335-011  ، 44886337-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44883447-011 :: 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 دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم ولبات   ولبات یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزاجم یاضف  یلم  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 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6136778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090395000084 زاین :  هرامش 

روشک یزاجم  یاضف  یلم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( تراک کی  رد  لیذ  تاصخشم  اب  تراک  ود  لیذ (: تاصخشم  اب  ددرت  تهج  هروظنم  ود  تراک  - 

pvc 125KH2 تراک
Ro)1K  ) رفیام تراک 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  500 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  یمسر  روتکاف  هدوزفا و  شزرا  یهاوگ  هئارا 

دشایم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه 
یراک زور  هیوست 15

1515674311 یتسپ :  دک  کالپ 20 ،  یبرغ -  نابایخ 16  شبن  یقهیب - راولب  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22073023-021  ، 86121086-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86047395-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرت ددرت تراک   تراک ناونع : : ناونع 9797

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبرس برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095862000128 زاین :  هرامش 

لوفزد یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ.شابیم هدننک  نیمات  اب  ناکسا  باهذ  بایا  یزادنا  هار  بصن  لاسرا  هنیزه.دشاب  یناریا  تیفیک  اب  الاک.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یوسوم  09163459561 .دوش لاسرا  روتکاف  شیپ.تسویپ  تاحیضوت  تساوخرد.هام و   1

6176944487 یتسپ :  دک  رتشوش ،  لوفزد  هداج  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42276500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42276500-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرس یبرس برد   برد ناونع : : ناونع 9898
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  زا  نامزمه 1 - تراک و  تشگنا  رثا  تبث  هرهچ  صیخشت  قیط  زا  ددرت  لرتنک  متسیس  هب  زهجم  بایغ  روضح  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

1101093984001456 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
فیرش متسیس  دیپس  یروانف 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  نامزمه 1 - تراک و  تشگنا  رثا  تبث  هرهچ  صیخشت  قیط  زا  ددرت  لرتنک  متسیس  هب  زهجم  بایغ  روضح  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا 

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

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

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

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

دکدک ناریا   ناریا زازا   - - 11 نامزمه   نامزمه وو   تراک   تراک تشگنا   تشگنا رثا   رثا تبث   تبث هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت قیط   قیط زازا   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس هبهب   زهجم   زهجم بایغ   بایغ روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم

9999
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یقرش ناجیابرذآ  تسپ   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6137746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  اب   X-RAY هاگتسد یبناج  مزاول  دیرخ  زیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001150000136 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5138675967 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  یبونج  شترا  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35493211-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35419152-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  تسپ   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6137753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  اب   X-RAY هاگتسد یبناج  مزاول  دیرخ  زیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001150000136 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5138675967 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  یبونج  شترا  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35493211-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35419152-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

X-RAYX-RAY هاگتسد   هاگتسد یبناج   یبناج مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ وو   زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 100100

X-RAYX-RAY هاگتسد   هاگتسد یبناج   یبناج مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ وو   زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

زا 107 ھحفص 70 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ydjjywqruay4f?user=37505&ntc=6137746
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6137746?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jru5fdhw7bcq3?user=37505&ntc=6137753
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6137753?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رجاهم هناماس  یتراظن  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003582000073 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تالماعم فقس  ات  تمیق  .ددرگ  رپ  امازلا  تمیق  زیلانا  .دیامن  یراذگراب  نکسا و  امازلا  ءاضما و  ورهم  امازلا  ار  تادنتسم  کرادم و  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  pdf لیاف بلاق  رد  کرادم.دوش  هداد  هدوزفا  شزرا  نودب  طسوتم و 

4315695665 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  - یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44424701-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44423902-013 :: 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

رجاهم رجاهم هناماس   هناماس یتراظن   یتراظن یاهنیبرود   یاهنیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6136963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  نادمه  روتساپ  هبعش  هکبش  تخاس  ریز  یکیرتکلا و  تاسیسات  یارجا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001104000048 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  تمیق و  جرد  لیاف  پاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرقاب یاقآ  سامت 09189116430  هرامش 

6515695576 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  یوربور  یلعوب  هاگمارآ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38270711-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38269090-081 :: 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

نکسم کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6136979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  نادمه  ..ادبع  هدازماما  هبعش  هکبش  تخاس  ریز  یکیرتکلا و  تاسیسات  یارجا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001104000050 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  تمیق و  جرد  لیاف  پاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرقاب یاقآ  سامت 09189116430  هرامش 

6515695576 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  یوربور  یلعوب  هاگمارآ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38270711-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38269090-081 :: 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

نیبرود نیبرود هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز وو   یکیرتکلا   یکیرتکلا تاسیسات   تاسیسات یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 103103

هبعش هبعش هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز وو   یکیرتکلا   یکیرتکلا تاسیسات   تاسیسات یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 104104

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

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یشخبناوت  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  لیاف  قبط  هتسب  رادم  یاهنیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030547000003 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشخبناوت  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ناوآ شزادرپ  امن  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   wv-sw598A لدم لسکیپاگم  نادرگ 2  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 26 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   LNU5320R لدم تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم هیارا  اب  دنا  هتشاد  یراکمه  نارهت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  اب  هتسب  رادم  نیبرود  هنیمز  رد  هک  ییاهتکرش.تسویپ  لیاف  رد  لماک  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنتسه لوبق  دروم 

1148965111 یتسپ :  دک  یشخبناوت پ 336 ،  هدکشناد  هاشیلع  یفص  شبن خ  ناریمش -  چیپ  بالقنا -  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77685017-021  ، 77534600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77644938-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6136459 تراظن  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  ریمعت و   ، یرادهگن ، هحفص 64)دیرخ هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6136750( تسویپ لیاف  قبط  یریوصت (  تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  هحفص 64)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت6137873 تراظن  رازفا  مرن  گنیروتینام  ینابیتشپ و  هحفص 36)تامدخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هدش هدش تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود ناونع : : ناونع 105105

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 " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

متسیس6137290 یارجا  لباک - : رابنا  هناخ و  دیلک  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هژورپ  یراذگاو 
هب ریاصت  لاقتنا  متسیس  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  بصن  تروص  هب  کینورتکلا  تظافح 

CCTV CONTROL ROOM نامتخاس

هحفص 25) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک6137708 رابنا  هناخ و  دیلک  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هحفص 25)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

هاگدورف6136588 نکاما  زا  یشخب  نکاما  قیرح  مالعا  یاهمتسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  هحفص 13)یحارط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگتسیا6136614 قیرح  مالعا  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  تست ، بصن ، هحفص 13)نیمأت ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هباشم6137063 دکناریا   detector tester(40 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هباشم6137286 دک  ناریا  - نلکنیسدنرب تسویپ  تسیل  قبط...و  یترارح  یدود  نیگنس  روتکتد 
دشاب یم  یدقن  تخادرپ  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - دشابیم

هحفص 40) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6137758 شتآ  متسیس  هحفص 40)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6137893open path gas detector(40 هحفص 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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کارا ینیمخ  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع و طیارش  نتفریذپ  دشابیم - تسویپ  زاین  دروم  یاه  یروسسکا  هباشم -  دک  ناریا  یحارج - لاکیناکمورتکلا  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  تسویپ  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ دادرارق 

1101091227000063 زاین :  هرامش 
کارا هر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دم تسردنت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ATMEDICAL یتراجت مان   SOLID-EM4LK لدم یحارج  یکیناکمورتکلا  تخت  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن و ، دیرخ دادرارق  یمومع و  طیارش  نتفریذپ  دشابیم - تسویپ  زاین  دروم  یاه  یروسسکا  هباشم -  دک  ناریا  یحارج - لاکیناکمورتکلا  تخت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تسویپ  یزادنا  هار 

3819164755 یتسپ :  دک  ودرگ ، ) ) یوضر کرهش  یوربور  بونج - یدنبرمک  هداج  کارا - کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32782021-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32784139-086 :: 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

یحارج6137191 لاکیناکمورتکلا  هحفص 75)تخت  سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ6136552 کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت -  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  هحفص 10)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یحارج یحارج لاکیناکمورتکلا   لاکیناکمورتکلا تخت   تخت ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکع قباطم   DT-60T لدم یتلو )  ) وکیز گنیجیپ  رکیپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003261 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم   DUOXING هدنزاس عجرم   DX145NA لدم یریوصت  نوفیآ  لماک  وگدنلب  الاک :  مان 

تس 40 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب و هدنشورف  هدهعرب  لمح  یاه  هنیزه  .تسا  یمازلا  نآ  دأت  هنومن و  لاسرا  مالقا  مامت  لیوحت  زا  لبق  دامن ؛ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسالاک دأت  تفایرد و  زا  دعب  هام  ود  تخادرپ 

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

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

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6137677 نوفیآ  لماک  هحفص 76)وگدنلب  گنیجیپ  ( گنیجیپ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یریوصت یریوصت نوفیآ   نوفیآ لماک   لماک وگدنلب   وگدنلب ناونع : : ناونع 107107

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

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

زا 107 ھحفص 76 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6137441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ددرت (  نوناق  هرامش 2  نامتخاس  یاه  قاتا  یزاس  کبس  میمرت و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000613 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ریاس 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

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

ییوران یاقا   05431166370 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت6136778 یاهمتسیستراک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

نامتخاس6137441 یاه  قاتا  یزاس  کبس  میمرت و  هحفص 25)تایلمع  ددرت  ( ددرت

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

یزاسهب و6137577 اهروحم -  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  تالآ -  نیشام  یزاسزاب  یراذگاو : 
یرتم هناهد 8  ود  سکاب  ددع  بصن 124  اهروحم -  ییاتسور و  یاههار  یدنبرمک -  تلافسآ 

تاعالطا طخرب  لاسرا  شیالاپ و  یروآ ،  عمج  یرادهگن ،  ینابیتشپ ،  تاعطق ،  نیمات  - 
( یهگآ ریوصت  هب  عوجر  یزکرم و (...  رورس  هب  رامش  ددرت  یاههاگتسد 

هحفص 20) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تشگنا6137639 رثا  تبث  هرهچ  صیخشت  قیط  زا  ددرت  لرتنک  متسیس  هب  زهجم  بایغ  روضح  هاگتسد 
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  نامزمه 1 - تراک و 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامتخاس نامتخاس یاه   یاه قاتا   قاتا یزاس   یزاس کبس   کبس وو   میمرت   میمرت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 108108

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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هراونشج یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6136728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلادیدزاب  ، طیارش مرف  قبط  هراونشج  کینیلکرتویپماک  زکرم  یرطاب  کر  قاتا  قیرحدض  شوپراوید  یارجاو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092386000030 زاین :  هرامش 

هراونشج کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تخادرپ  لباق  یراک  زور  10 یط یمسر  روتکاف  هئاراو  هطوبرم  سانشراک  دیئاتو  راک  مامتا  زا  سپ  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1654973711 یتسپ :  دک  هراونشج ،  کینیلک  یلپ  ارسگنهرف  ورتم  بنج  هراونشج  نابایخ  سراپنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77344009-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77326065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001098283000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  تعاس 14  ات  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/10/17

یموب داصتقا   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 12   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137430 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 14   - 1401/10/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم قیرح و  سابل  زا  معا  ینمیا  لیاسو  یناشن و  شتآ  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  20/000/000/000 دروارب : 

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

دنرپ یرادرهش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینیلک کینیلک رتویپماک   رتویپماک زکرم   زکرم یرطاب   یرطاب کرکر   قاتا   قاتا قیرحدض   قیرحدض شوپراوید   شوپراوید یارجاو   یارجاو بصن   بصن ناونع : : ناونع 109109

سابل سابل زازا   معا   معا ینمیا   ینمیا لیاسو   لیاسو وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک هرامش 2  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنرو یریگ  هکلو  رتم  یبیرقتزارتم 60  هب  کی  هجرد  گنرو  الاب  تیفیکاب  درادناتسا و  قیرح  دض  گنراب  رورس  قاتا  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی هجرد  کیرلکا  گنر  اب  نامتخاس  یزیمآ 

1101090418000005 زاین :  هرامش 
نامرک هرامش 2  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
عبرمرتم 260 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامتخاس یزیمآ  گنرو  یریگ  هکلو  رتم  یبیرقتزارتم 60  هب  کی  هجرد  گنرو  الاب  تیفیکاب  درادناتسا و  قیرح  دض  گنراب  رورس  قاتا  یزیمآ  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبیرقتژارتم 200 هب  کی  هجرد  کیرلکا  گنر  اب 

7616747367 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هاگنامرد  یرکسع -  نسح  ماما  هیکت  بنج  بیغتسد -  نابایخ  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328360-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328001-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ءافطا6136374 نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ارجا ، لایرتم ، نیمات  یسدنهم ، تاعلاطم  ماجنا 
یزاس نغور  هاگشیالاپ  رورس  یاهقاتا  کیتاموتا  قیرح 

هحفص 13) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگدورف6136588 نکاما  زا  یشخب  نکاما  قیرح  مالعا  یاهمتسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  هحفص 13)یحارط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگتسیا6136614 قیرح  مالعا  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  تست ، بصن ، هحفص 13)نیمأت ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کینیلک6136728 رتویپماک  زکرم  یرطاب  کر  قاتا  قیرحدض  شوپراوید  یارجاو  هحفص 13)بصن  قیرح  ( قیرح

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

دزمتسد6136761 زایندروم و  تازیجت  حلاصم و  مزاول ، یمامت  اب  قیرح  نالعا  متسیس  بصن  هیهت و 
دوردرس زاگ  هرادا  نامتخاس  رد  بصن 

هحفص 40) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6136999 ءافطا  لوسپک  هحفص 40)ژراش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6137052 ءافطا  هحفص 40)لوسپکژراش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

گنرو گنرو یریگ   یریگ هکلو   هکلو رتم   رتم   6060 یبیرقتزارتم   یبیرقتزارتم هبهب   کیکی   هجرد   هجرد گنرو   گنرو الاب   الاب تیفیکاب   تیفیکاب وو   درادناتسا   درادناتسا قیرح   قیرح دضدض   گنراب   گنراب رورس   رورس قاتا   قاتا یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع
کیکی هجرد   هجرد کیرلکا   کیرلکا گنر   گنر اباب   نامتخاس   نامتخاس یزیمآ   یزیمآ

11 11 1 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هباشم6137063 دکناریا   detector tester(40 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هباشم6137286 دک  ناریا  - نلکنیسدنرب تسویپ  تسیل  قبط...و  یترارح  یدود  نیگنس  روتکتد 
دشاب یم  یدقن  تخادرپ  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - دشابیم

هحفص 40) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سابل6137430 زا  معا  ینمیا  لیاسو  یناشن و  شتآ  زاین  دروم  تازیهجت  هحفص 13)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

هب6137669 کی  هجرد  گنرو  الاب  تیفیکاب  درادناتسا و  قیرح  دض  گنراب  رورس  قاتا  یزیمآ  گنر 
کی هجرد  کیرلکا  گنر  اب  نامتخاس  یزیمآ  گنرو  یریگ  هکلو  رتم  یبیرقتزارتم 60 

هحفص 13) قیرح  ( قیرح

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

یناشن6137758 شتآ  متسیس  هحفص 40)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6137893open path gas detector(40 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

کینورتکلا6136915 تظافح  تازیهجت  نیبرود و  ملق  دیرخ 8  هژورپ  یفیک  یبایزرا  هحفص 25)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6136928 تظافح  تازیهجت  ریاس  چوس و  ملق  دیرخ 6  هژورپ  یفیک  یبایزرا  هحفص 25)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

متسیس6137290 یارجا  لباک - : رابنا  هناخ و  دیلک  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هژورپ  یراذگاو 
هب ریاصت  لاقتنا  متسیس  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  بصن  تروص  هب  کینورتکلا  تظافح 

CCTV CONTROL ROOM نامتخاس

هحفص 25) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک6137708 رابنا  هناخ و  دیلک  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هحفص 25)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هباشم6137063 دکناریا   detector tester(40 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هباشم6137286 دک  ناریا  - نلکنیسدنرب تسویپ  تسیل  قبط...و  یترارح  یدود  نیگنس  روتکتد 
دشاب یم  یدقن  تخادرپ  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - دشابیم

هحفص 40) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6137893open path gas detector(40 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6136733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

a7 l V لدم افلآ  زنلاب -- هارمه  ینوس  نیبرود  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096039000181 زاین :  هرامش 

یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
روپ هایس  نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ   SONY یتراجت مان   ALPHA لدم یلاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراد تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6373133198 یتسپ :  دک  روپناریا ،  دیهش  ناتسرامیب  نارادساپ ، هاپس  راولب  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52612136-061  ، 52620091-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52630880-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادواگ6136396 هژورپ  گنیروتینام  هتسب و  رادم  نیبرود  یتراظن  هژورپ  هحفص 25)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6136459 تراظن  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  ریمعت و   ، یرادهگن ، هحفص 64)دیرخ هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

a7 l Va7 l V لدم   لدم افلآ   افلآ زنلاب -- -- زنلاب هارمه   هارمه ینوس   ینوس نیبرود   نیبرود ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

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

ناوخ6136552 کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت -  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  هحفص 10)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6136733a7 l V لدم افلآ  زنلاب -- هارمه  ینوس  نیبرود  ددع  کی  هحفص 25)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

6136750( تسویپ لیاف  قبط  یریوصت (  تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  هحفص 64)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت6136908 تراظن  یاه  نیبرود  طابترا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  تایلمع 
یرون ربیف  هکبش  هب  دنمشوه  هناماس  و 

هحفص 16) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کینورتکلا6136915 تظافح  تازیهجت  نیبرود و  ملق  دیرخ 8  هژورپ  یفیک  یبایزرا  هحفص 25)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6136918(ip fixed box 5m pixel  ) نیبرود هاگتسد  دیرخ 500  هژورپ  یفیک  یبایزرا  هحفص 25)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رجاهم6136949 هناماس  یتراظن  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 71)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6136963 هکبش  تخاس  ریز  یکیرتکلا و  تاسیسات  یارجا  هحفص 71)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

متسیس6137290 یارجا  لباک - : رابنا  هناخ و  دیلک  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هژورپ  یراذگاو 
هب ریاصت  لاقتنا  متسیس  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  بصن  تروص  هب  کینورتکلا  تظافح 

CCTV CONTROL ROOM نامتخاس

هحفص 25) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدش6137607 تسویپ  لیاف  قبط  هتسب  رادم  هحفص 71)یاهنیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک6137708 رابنا  هناخ و  دیلک  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هحفص 25)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6137759 نیبرود  متسیس  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 25)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 107 ھحفص 82 

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


نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003582000072 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نف و هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان   D4122F لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  هظفحم  الاک :  مان 

زیراک هدیا 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4315695665 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  - یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44992731-013  ، 44424701-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44423902-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دامن تقد  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  اهالاک  دادعت  ینف و  تاصخشم  ) زاس هریخذ  دراه  لانیجروا و   hp رورس مر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000225 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارهت شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP BL680c G7 E7-4860 64G Svr لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 28 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

D4122FD4122F لدم   لدم هنایار   هنایار هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ هظفحم   هظفحم ناونع : : ناونع 113113

دراه دراه وو   مرمر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

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

6136454D4122F لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  هحفص 82)هظفحم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یاه6136601 هداد  یریگ  نابیتشپ  یزاس و  هریخذ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  نیمات 
لاتیجید

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دراه6137093 مر و  هحفص 82)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

19 زاف مهد  هاگشیالاپ  - تلو ردیف 400  تازیهجت  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097684000428 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
LR2K0316 لدم ناریا  کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  یکیرتکلا  روتوم  تظافح  دربراک  راب  هفاضا  هلر  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زربلا نژیو  نایل  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   7KE لدم ردروکر  تلاف  هلر  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 26611  لپ  یروتاینیم 3  ناج  تظافح  دیلک  الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   SCHNEIDER ELECTRIC هدنزاس عجرم   SCHNEIDER ELECTRIC یتراجت مان   NSX63N4PA2210F لدم تکپماک  کیتاموتا  دیلک  الاک :  مان 
ناریا کیرتکلا  ردیانشا  عیانص  هدننک 

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

دارآ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   SCHNEIDER هدنزاس عجرم   SCHNEIDER یتراجت مان   D12 لدم یکیرتکلا  روتکاتنک  الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

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

داهنشیپ در  ببس  هدنشورف  طسوت  تامازلا  دنبره  تیاعر  مدع.تفرگ  دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  تسویپ  تامازلا  لیاف  ساسا  رب  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  یلام  ینف و 

(19 زاف ) مهد هاگشیالاپ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466270-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تلو6137701 ردیف 400  تازیهجت  : هحفص 84)دیرخ ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تلو تلو   400400 ردیف   ردیف تازیهجت   تازیهجت :: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 115115

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   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-272-2-SB-1401-310 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6136634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( مود هلحرم   ) hp رورس تاعطق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  رورس  وی  یپ  یس  نف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000328 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
یناطلس ردان  هدننک  هضرع  عجرم   C AND D یتراجت مان   N8780 لدم هنایار   CPU نف الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

هنایار یسرک  هدننک  هضرع  عجرم   HH یتراجت مان  لدم 154516   CPU نف الاک :  مان 
تس 10 دادعت : 

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

.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هباشم و  یمالعا  اهالاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تمیق  مالعا  یتساوخرد  تامازلا  تاصخشم و  تسویپ و  لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ 

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

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( مود مود هلحرم   هلحرم  )  ) hphp  رورس رورس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 1161 16

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم رورس   رورس ویوی   یپیپ   یسیس   نفنف   ناونع : : ناونع 1171 17
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نوراک تعنص  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

54010906 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 14  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هخروم 1401/11/02

6136868 :: هرازه هرازه زوردکدک   نامه  تعاس 14/30  سأر   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن یرادیرخ  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ   G10plus لدم  HP هاگتسد و ود  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  هصقانم  یهگآ  جرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 159 قودنص  دیرخ )  هرادا  یناگرزاب  ( تیریدم  هزوح  نوراک ، تعنص  تشک و  تکرش  لوفزد -  میدق  هداج  رتمولیک 17  رتشوش ، تکرش  زکرم  سردآ   :: سردآ سردآ
یلخاد 2583

2-06136222071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناویا هبعش  یعامتجا  نیمات  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 13 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تادنتسم  تاجردنم و  ساسا  رب  مالیا )  ناتسا   ) ناویا هبعش  یعامتجا  نیمات  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050031000002 زاین :  هرامش 

ناویا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرم رتم  20 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

ناویا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب تایلام  همیب و  انمض  یتسویپ  لیاف  تادنتسم  تاجردنم و  ساسا  رب  مالیا )  ناتسا   ) ناویا هبعش  یعامتجا  نیمات  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  امرف  راک  طسوت  طقف  دادرارق  رد  تارغت  هنوگ  ره  دشاب و  یم  هدننک  نیمات  هدهع 

6941956646 یتسپ :  دک  ناویا ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  ماما  ناویا خ  ناتسرهش  ناویا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232680-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235517-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G10plusG10plus لدم   لدم   HPHP رورسو رورسو هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

رورس رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 1191 19
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داباهم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6137134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داباهم ناتسرهش  هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  رورس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000247000183 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دوش تیاعر  یتلود  نانکراک  تالماعم  عنم  نوناق  - دوش یراذگرابو  رهم  تمیق  تاصخشم و  گرب  - دشاب یم  تسویپ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  داباهم ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یبونج  علض  روپ  هللادبع  دیهش  راولب  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5913754841

42226277-044  ، 42223500-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42226464-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناغماد ینامرد  زکرم   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا  hpg10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090386000013 زاین :  هرامش 

ناغماد ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیون رتسگ  ینام  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   DL380-G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ناغماد رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3671671397 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  حتفم -  دیهش  نابایخ  ناغماد ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35246484-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35247062-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 120120

یناریا یناریا   hpg10hpg10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 12 112 1
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یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرمکی  مود -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/64 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 18  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم هار   :: عبنم خرومعبنم تعاس 18  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137844 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 8  هصقانم  یبایزرا  تکاپ   - 1401/11/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم تعاس 9  داهنشیپ  تکاپ  - 1401/11/09

نیکرتشم روما  رورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 1.450.000.000 

یلخاد 2081 نفلت 038-33339002-4  یلامش  یباراف  درکرهش خ  فلا  یاهتکاپ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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

نیمات6136328 اب  رورس  کر  تشپ  شیارآ  هبعش و  یلحم  هکبش  هب  ( node) دون ددع  ندوزفا 15
حلاصم

هحفص 45) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ءافطا6136374 نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ارجا ، لایرتم ، نیمات  یسدنهم ، تاعلاطم  ماجنا 
یزاس نغور  هاگشیالاپ  رورس  یاهقاتا  کیتاموتا  قیرح 

هحفص 13) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6136634 ( مود هلحرم   ) hp رورس هحفص 85)تاعطق  رورس  ( رورس

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

تسویپ6136730 لیاف  تاصخشم  قباطم  رورس  وی  یپ  یس  هحفص 85)نف  رورس  ( رورس

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

6136868G10plus لدم  HP رورسو هاگتسد  ود  هحفص 85)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6136943 قاتا  یزاس  هحفص 85)درادناتسا  رورس  ( رورس

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

زاین6137062 دروم  رورس  ینف  هحفص 45)تاصخشم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دراه6137093 مر و  هحفص 82)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ناتسرامیب6137134 رورس  هحفص 85)هاگتسد  رورس  ( رورس

نیکرتشم نیکرتشم روما   روما رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یراک6137454 هاگتسیا  هنایار  هحفص 45)رورس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یزاسهب و6137577 اهروحم -  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  تالآ -  نیشام  یزاسزاب  یراذگاو : 
یرتم هناهد 8  ود  سکاب  ددع  بصن 124  اهروحم -  ییاتسور و  یاههار  یدنبرمک -  تلافسآ 

تاعالطا طخرب  لاسرا  شیالاپ و  یروآ ،  عمج  یرادهگن ،  ینابیتشپ ،  تاعطق ،  نیمات  - 
( یهگآ ریوصت  هب  عوجر  یزکرم و (...  رورس  هب  رامش  ددرت  یاههاگتسد 

هحفص 20) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هب6137669 کی  هجرد  گنرو  الاب  تیفیکاب  درادناتسا و  قیرح  دض  گنراب  رورس  قاتا  یزیمآ  گنر 
کی هجرد  کیرلکا  گنر  اب  نامتخاس  یزیمآ  گنرو  یریگ  هکلو  رتم  یبیرقتزارتم 60 

هحفص 13) قیرح  ( قیرح

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

یناریا6137682  hpg10 هحفص 85)رورس رورس  ( رورس

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

هراجا6137755  ) ینابیتشپ للملا و  نیب  - IXP دناب یانهپ  یصاصتخا ، ربا  یصاصتخا ، رورس  تامدخ 
( هداد زکرم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیکرتشم6137844 روما  رورس  هحفص 85)دیرخ  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6136378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148423 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
pt1000 روسنس یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/25 نایاپ :  خیرات 

:: 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

pt1000pt1000 روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 123123
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6136523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153963 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمگارفاید چوس  لول  روسنس  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/24 نایاپ :  خیرات 

:: 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

نارهت یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  نویساربیو  روسنس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001025000196 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  ES-500 نویساربیو روسنس  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

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

کرادم الاک و  هئارا  زا  دعب  هام  ود  هجو  تخادرپ.دامرف  لصاح  سامت  ییاخود  رتکد  هرامش 09121863239  اب  یگنهامهو  لاوس  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دسرب هاگورین  رد  هطوبرم  سانشراک  دات  هب  دیاب  هئارا  دروم  یالاک.دش  دهاوخ  ماجنا  روتکاف  و 

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021  ، 8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمگارفاید یمگارفاید چوس   چوس لول   لول روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

نویساربیو نویساربیو روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 125125
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روباشین یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6136950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  دنمزاین   .... رون امن  ...دنرب  اب  ار  لیذ  هحورشم  مالقا  روباشین  یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  مارتحاو  مالساب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091186000017 زاین :  هرامش 

روباشین کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
 - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  ینوناق  تاروسک  یمامت   -- دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  راب  هنیزه  - تسا راتخم  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در....رد  امرفراک  - 

 .. دوش هتفرگ  رظن  رد  رونامن  دنرب  تسا  دنمشهاوخ 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاو 30 ...ددع 600  ( یتناس LED(120 یباتهم - 3  .. یا هشیش  ددع  رادروسنس 5 یراوید  غارچ  -2  ... یا هشیش  ددع  22 راد روسنس  یفقس  غارچ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رونامن دنرب  ددع  100  (.. تاو LED(15 پمال رونامن 5 - دنرب  تاو  15 ..ددع 200  ( یتناس LED(60 یباتهم -4  .. رونامن دنرب 

9314817666 یتسپ :  دک  رویرهش 8 ،  شبن 17  رویرهش -  نابایخ 17  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43343212-051  ، 43343211-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43343215-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناس یتناس LED( 120LED( 120 یباتهم   یباتهم - - 33  ..  .. یایا هشیش   هشیش ددع   ددع 55 رادروسنس   رادروسنس یراوید   یراوید غارچ   غارچ -- 22  ...  ... یایا هشیش   هشیش ددع   ددع 2222 راد راد روسنس   روسنس یفقس   یفقس غارچ   غارچ - - 11 ناونع : : ناونع
ددع ددع 100100  (..  (.. تاو تاو LED( 15LED( 15 پمال   پمال - - 55 تاو   تاو 1515 ..ددع ..ددع 2 00200  ( ( یتناس یتناس LED(60LED(60 یباتهم   یباتهم -- 44 تاو   تاو 3030 ...ددع ...ددع 600600 ((

126126
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HEATER STRUT ASSY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
TRANSMITTER 4-20 MA PHV 1

1101092134001131 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تکرش هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   BIBBY SCIENTIFIC هدنزاس عجرم   BLACK HEATER یتراجت مان   SBH لدم یهاگشیامزآ  رتیه  الاک :  مان 
رتسگ زیهجت  یسدنهم 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رتسگ لوط  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   PH/ORP TRANSMITTER یتراجت مان  لدم 1-8750   pH یریگ هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

6136378pt1000 هحفص 90)روسنس روسنس  ( روسنس

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

یمگارفاید6136523 چوس  لول  روسنس  هحفص 90)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

نویساربیو6136655 روسنس  هحفص 90)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

یا6136950 هشیش  ددع  رادروسنس 5 یراوید  غارچ  -2  ... یا هشیش  ددع  22 راد روسنس  یفقس  غارچ  - 1
یتناس LED(60 یباتهم تاو 4- 30 ...ددع 600  ( یتناس LED(120 یباتهم - 3 ..

ددع 100  (.. تاو LED(15 پمال تاو 5 - 15 ..ددع 200(

هحفص 90) روسنس  ( روسنس

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

6136968pH یریگ هزادنا  روسنس  -SBH لدم یهاگشیامزآ  هحفص 90)رتیه  روسنس  ( روسنس

pHpH  یریگ یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس -- SBHSBH  لدم لدم یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ رتیه   رتیه ناونع : : ناونع 127127

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

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

تشگنا6137639 رثا  تبث  هرهچ  صیخشت  قیط  زا  ددرت  لرتنک  متسیس  هب  زهجم  بایغ  روضح  هاگتسد 
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  نامزمه 1 - تراک و 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یراک  پوکسا  تمیق و  داهنشیپ  گرب  قبط  یا  ¬ هبرگ هجنپ  شولک –  هغیت  هظفحم –  هراوید  چیئوس - ورکیم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001119000138 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ یراک  پوکسا  تمیق و  داهنشیپ  گرب  قبط  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهنآ  یراذگراب  یتسویپ و  کرادم  مالعتسا و  دانسا  هیلک  ئاضما  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف یراذگراب  هدش  رهم  ار  کرادم  افطل 

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

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ یراک   یراک پوکسا   پوکسا وو   تمیق   تمیق داهنشیپ   داهنشیپ گرب   گرب قبط   قبط یایا   ¬¬ هبرگ هبرگ هجنپ   هجنپ شولک  –   شولک هغیت   هغیت هظفحم  –   هظفحم هراوید   هراوید چیئوس - - چیئوس ورکیم   ورکیم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1250A نایرج -24KV ژاتلو -FP62D لدم چیئوس  سراپ  ( رکیرب ) یزاگ تردق  دیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  ینف  روتکاف و  شیپ  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  - هام هیوست 2   - 135 یلخاد  88841182 یمشاه

1101001469001371 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس وکین  افص  هدننک  هضرع  عجرم   KA 5 نایرج تدش   KV 11-420 ژاتلو یروتوم  مزیناکم  تردق  قرب  دیلک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

1250A نایرج -24KV ژاتلو -FP62D لدم چیئوس  سراپ  ( رکیرب ) یزاگ تردق  دیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  ینف  روتکاف و  شیپ  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  - هام هیوست 2   - 135 یلخاد  88841182 یمشاه

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6136693 - هکبش لباک  هاتوک -  درب  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار   - یزلف کر  - هنایار هکبش  اتید  چیئوس 
LCD روتینام یصخش -  هنایار 

هحفص 45) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

داهنشیپ6136925 گرب  قبط  یا  ¬ هبرگ هجنپ  شولک –  هغیت  هظفحم –  هراوید  چیئوس - ورکیم  دیرخ 
یتسویپ یراک  پوکسا  تمیق و 

هحفص 95) چیئوس  ( چیئوس

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

6137105C9200L-24T-4G-E لدم هکبش  اتید  هحفص 45)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

61372021250A نایرج -24KV ژاتلو -FP62D لدم چیئوس  سراپ  ( رکیرب ) یزاگ تردق  هحفص 95)دیلک  چیئوس  ( چیئوس

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

هنایار6137663 هکبش  اتید  هحفص 45)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6137664 هکبش  اتید  چیئوس  - یربیاس عافد  هحفص 45)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتارباخم6137828 چیئوس  تفاس  هدنیآ NGN/IMS و  لسن  یتارباخم  هکبش  تازیهجت  هحفص 45)تس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

12501250 AA نایرج نایرج -- 2424KVKV ژاتلو ژاتلو -- FP62DFP62D  لدم لدم چیئوس   چیئوس سراپ   سراپ (( رکیرب رکیرب )) یزاگ یزاگ تردق   تردق دیلک   دیلک ناونع : : ناونع 129129

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

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

زا 107 ھحفص 95 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nx2ja95nz3vrr?user=37505&ntc=6137202
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6137202?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

6136439Cisco Switch 2 ددع  Cisco Switch 2960 48 Port 1GB + 4 fsp x وکسیس چوس 
1 ددع  3750 48 Port 1GB x

هحفص 45) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یمگارفاید6136523 چوس  لول  روسنس  هحفص 90)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

کینورتکلا6136928 تظافح  تازیهجت  ریاس  چوس و  ملق  دیرخ 6  هژورپ  یفیک  یبایزرا  هحفص 25)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار6137663 هکبش  اتید  هحفص 45)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نانمس ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: 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 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6136790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005204000002 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روپدمحم یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم  کیلک  رتویپماک  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   CRUCIAL یتراجت مان   DDR4 لدم  GB 4 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   R/A FIO لدم  W 400 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نف تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   ADATA یتراجت مان   GB 256 تیفرظ  SSD SX900 2.5 SATAIII لدم هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا  یروآ 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
اناداپسا نازرو  درخ  هدننک  هضرع  عجرم   E 5700 لدم  GHz 3 تیفرظ  Pentium وی یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   M/B ASUS H410 MR لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

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

.دشابیم تسویپ  لیاف  کالمو  هباشم  تاعطق  یمامت  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگیم ماجنا  ( یروانف ) هطوبرم هزوح  هیداتو  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  -2

.دشاب ربتعم  تاعطق  هیلک  یتناراگ  -3
.تسا هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لحم  ات  الاک  لاسرا  هنیزه  -4

3519837651 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  دادما  هتیمک  لک  هرادا  یقالخا  دیهش  راولب  ریبکریما  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33444095-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33444320-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار دربردام   دربردام -- PentiumPentium  ویوی یپیپ   یسیس   -- لانرتنیا لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه  - - هنایار هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم -- هنایار هنایار مرمر   ناونع : : ناونع 130130

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

146-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  تمیق  مالعتسا  قیرط  زا  سنارفنک  نلاس  توص  متسیس  تازیهجت  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک  تکرش  یزیمور  نفورکیم 

تسایر  یزیمور  نفورکیم  - 
سنارفنک  یاه  نفورکیم  هیذغت  عبنم  یزکرم و  لرتنک  متسیس  -

تاو  لاناک 300  رسکیم 4  رواپ  -
- HDMI SPLITTER A CHANNEL K K

 HDMI Splitter1 To4 Channel fK - 
 VIDEO SWITCH A TOY HDMI - 

...و  VSP Panel Full Port - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  کالپ 563 ، یقرش ، تشترز  شبن  یلامش ، ظفاح  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

نفلت 84169576)  ) یوضترم یاقآ  اب  ینف  تالاوس   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

84312128 :: 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

هنایار6136790 دربردام  -Pentium وی یپ  یس  - لانرتنیا کسید  دراه   - هنایار هیذغت  عبنم  - هنایار هحفص 97)مر  توص  ( توص

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

سنارفنک6137913 نلاس  توص  متسیس  تازیهجت  هحفص 97)دیرخ  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6136438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس توص   توص متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

تراک تراک میس   میس -- مدوم مدوم -- روتینام روتینام -- کوب کوب تون   تون هارمه   هارمه هنایار   هنایار -- تلکیسروتوم تلکیسروتوم وو   وردوخ   وردوخ بایدر   بایدر ناونع : : ناونع 132132

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتسویپ یاهلیاف  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  بایدر و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

1101093228002255 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لامش هدنیارآ  هدننک  هضرع  عجرم   CONCOX هدنزاس عجرم   GPS TRACKER یتراجت مان   TS-500 لدم تلکیسروتوم  وردوخ و  بایدر  الاک :  مان 
هاگتسد 45 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ایشرپ هنایار  تاروگیز  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DELL یتراجت مان   E6400 لدم  latitude یرس کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
گیتا یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   R261T لدم  in 26 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یمکح امه  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان   D840R لدم یلومعم  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نطو شیدنا  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8306 لدم میس  یب  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

تس 6 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

باتارفا کینورتکلا  عیانص  هدنزاس  عجرم  باتارفا  کینورتکلا  عیانص   FLEET بایدر الاک :  مان 
هاگتسد 27 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
سروفاگم یتراجت  مان   S430 لدم یتسد  بایدر  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناریا یداه  همین  عیانص  هدنزاس  عجرم   JAVA لدم هارمه  نفلت  تراک  میس  الاک :  مان 
ددع 95 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دامع یداه  همین  هدنزاس  عجرم   EMSC006201 ینف هرامش  هارمه  نفلت  تراک  میس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6136758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قلعت دیرخ  تردقدانسا  هب  لاس 1404  هنازخ  دانسا  تخادرپ  هوحن  یتسویپ  تسیل  ربارب  روتینام  اب  هارمه  لماک  هنایار  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لقنو  لمح  دریگ  یم 

1101003680000016 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 830  یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  دریگ  یم  قلعت  دیرخ  تردقدانسا  هب  لاس 1404  هنازخ  دانسا  تخادرپ  هوحن  یتسویپ  تسیل  ربارب  روتینام  اب  هارمه  لماک  هنایار  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لقنو  لمح  هنیزه  یروا  نف  دحاو  داتو  الاک  لوصو 

9816153599 یتسپ :  دک  ناتسا ،  لاوحا  تبث  لک  هرادا  تراهم -  نابایخ  سراف -  جیلخ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294851-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33294852-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رصعیلو ترضح  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یگنهامه 09144477254  یمسر -  یتناراگ  الاک -  تلاصا  بسچرب  ,...- HDMI تروپ اب  راد  رکیپسا  چنیا  روتینام 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093594000015 زاین :  هرامش 

جع رصعیلو  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ هنایار  هعسوت  تراجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   VP228-HE لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5718639476 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  صصخت  کینیلک  یلپ  یفسوی  دیهش  رصعیلو خ  خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32758697-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32758697-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام اباب   هارمه   هارمه لماک   لماک هنایار   هنایار متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 133133

HDMIHDMI تروپ   تروپ اباب   راد   راد رکیپسا   رکیپسا چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 134134

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6136969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ یچ  چنیا  روتینام 22 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000007000478 زاین :  هرامش 

هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
سالپ یچ  چنیا  روتینام 22 - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

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

سالپ یچ  امتح  دنرب  هدنشورف * هدهع  هب  راینا  رد  هیلخت  لیوحت و  راب * لیوحت  زادعب  هام  ات 3 هام  هیوست 2  * هدوزفا شزرا  یهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153620-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک لقن  لمح و  هعسوت  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6137148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ سالپ یچیچ   چنیا   چنیا 2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 135135

LCDLCD  روتینام روتینام نکنک -  -  درخ   درخ ذغاک   ذغاک هداتسیا -  -  هداتسیا هکنپ   هکنپ میس -  -  میس یبیب   نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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LCD روتینام نک -  درخ  ذغاک  هداتسیا -  هکنپ  میس -  یب  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096150000006 زاین :  هرامش 

روشک لقن  لمح و  هعسوت  قودنص  هدننک :  رازگرب 
ناوخا یودف  یلعمرحم   MAFCO یتراجت مان  نتراک   M120 لدم یگناخ  میس  یب  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

یوسوم دیعس  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   MIDEA یتراجت مان   FS40-6KR لدم یگناخ  هداتسیا  هکنپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   SHARP یتراجت مان  لدم 2404  ذغاک  نکدرخ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   L4200A لدم  in 42 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  امت  هارمه 09126768031  هرامش  هب  یزابناهج  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1433943541 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  جامآ  هچوک  شبن  شیک  افو  نابایخ  دابآ  فسوی  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88646299-021  ، 88878031-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88646298-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داباربنع ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  فارگومرت  ددع   50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092901000085 زاین :  هرامش 

داباربنع ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   SPM INSTRUMENT هدنزاس عجرم   Airius لدم سلریاو  تروصب  ترارح  شاعترا و  نیالنآ  تیعضو  شیاپ  گنیروتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

یسراپ نیون  زومآ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
دابآ ربنع  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یتسویپ  تاصخشم  قبط  اه  الاک   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  دصقم  ات  لمح  هنیزه  -

.دشاب یم  لاس  نایاپ  ات  هیوست  -

7871933961 یتسپ :  دک  تلود ،  نابایخ  دابآربنع  ناتسرهش  نامرک  ناتسا  دابآ ،  ربنع  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43294546-034  ، 43294551-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43294550-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط فارگومرت   فارگومرت ددع   ددع   5050 ناونع : : ناونع 137137
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روشک لقن  لمح و  هعسوت  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6137233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قودنص یرادا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096150000007 زاین :  هرامش 

روشک لقن  لمح و  هعسوت  قودنص  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   L4200A لدم  in 42 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   SHARP یتراجت مان  لدم 2404  ذغاک  نکدرخ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

یوسوم دیعس  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   MIDEA یتراجت مان   FS40-6KR لدم یگناخ  هداتسیا  هکنپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ناوخا یودف  یلعمرحم   MAFCO یتراجت مان  نتراک   M120 لدم یگناخ  میس  یب  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لصاح  سامت  هرامش 09912476980  هب  یبجر  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1433943541 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  جامآ  هچوک  شبن  شیک  افو  نابایخ  دابآ  فسوی  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88646299-021  ، 88878031-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88646298-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قودنص قودنص یرادا   یرادا مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 138138

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رصعیلو ترضح  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6137397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یگنهامه 09144477254  یمسر -  یتناراگ  الاک -  تلاصا  بسچرب  ,...- HDMI تروپ اب  راد  رکیپسا  چنیا  روتینام 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093594000016 زاین :  هرامش 

جع رصعیلو  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ هنایار  هعسوت  تراجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   VP228-HE لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5718639476 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  صصخت  کینیلک  یلپ  یفسوی  دیهش  رصعیلو خ  خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32758697-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32758697-044 :: 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

یرادواگ6136396 هژورپ  گنیروتینام  هتسب و  رادم  نیبرود  یتراظن  هژورپ  هحفص 25)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تراک6136438 میس  - مدوم - روتینام - کوب تون  هارمه  هنایار  - تلکیسروتوم وردوخ و  هحفص 99)بایدر  روتینام  ( روتینام

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

هاگورین6136572 دیپسا  روا  تظافح  گنیروتینام و  متسیس  ددع  بصن 2  هحفص 10)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6136693 - هکبش لباک  هاتوک -  درب  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار   - یزلف کر  - هنایار هکبش  اتید  چیئوس 
LCD روتینام یصخش -  هنایار 

هحفص 45) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روتینام6136758 اب  هارمه  لماک  هنایار  هحفص 99)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

6136933HDMI تروپ اب  راد  رکیپسا  چنیا  هحفص 99)روتینام 22  روتینام  ( روتینام

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

سالپ6136969 یچ  چنیا  هحفص 99)روتینام 22 روتینام  ( روتینام

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

6137148LCD روتینام نک -  درخ  ذغاک  هداتسیا -  هکنپ  میس -  یب  هحفص 99)نفلت  روتینام  ( روتینام

HDMIHDMI تروپ   تروپ اباب   راد   راد رکیپسا   رکیپسا چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 139139
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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

یتسویپ6137172 تاصخشم  قبط  فارگومرت  ددع  هحفص 99)50  روتینام  ( روتینام

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

یدورو6137182 لانگیس  یریگ  هزادنا  گنیروتینام  متسیس  قیقد  رازبا  لاسروینوی  ریرب  هحفص 36)رتیمسنارت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قودنص6137233 یرادا  هحفص 99)مالقا  روتینام  ( روتینام

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

6137397HDMI تروپ اب  راد  رکیپسا  چنیا  هحفص 99)روتینام 22  روتینام  ( روتینام

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

یریوصت6137873 تراظن  رازفا  مرن  گنیروتینام  ینابیتشپ و  هحفص 36)تامدخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

یرادواگ6136396 هژورپ  گنیروتینام  هتسب و  رادم  نیبرود  یتراظن  هژورپ  هحفص 25)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6137759 نیبرود  متسیس  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 25)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سوریو6137025 یتنآ  لیمیا ، سنسیال  دادعت 1730  هب   Icewarp رازفامرن سنسیال  هلاسکی  دیدمت 
( تسویپ لیاف  طیارش  اب  کنیس (  ویتکا  سنسیال  مپسا و 148  یتنآ  و 

هحفص 31) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هجدوب6137067 عماج  هحفص 31)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کالرتنیا6137635 ندرک  هفاضا  حالصا و  ردورتسکا ،  رازفا  مرن  اقترا  هحفص 31)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6137664 هکبش  اتید  چیئوس  - یربیاس عافد  هحفص 45)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یریوصت6137873 تراظن  رازفا  مرن  گنیروتینام  ینابیتشپ و  هحفص 36)تامدخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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 " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   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

یریوصت6136459 تراظن  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  ریمعت و   ، یرادهگن ، هحفص 64)دیرخ هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6136750( تسویپ لیاف  قبط  یریوصت (  تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  هحفص 64)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لاقتنا6136824 یاهتسپ  ینوماریپ  طیحم  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 25)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6136908 تراظن  یاه  نیبرود  طابترا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  تایلمع 
یرون ربیف  هکبش  هب  دنمشوه  هناماس  و 

هحفص 16) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسبرادم6137759 نیبرود  متسیس  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 25)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

عیزوت6137825 قوف  لاقتنا و  یاه  تسپ  ینوماریپ  طیحم  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 25)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6137873 تراظن  رازفا  مرن  گنیروتینام  ینابیتشپ و  هحفص 36)تامدخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب6137597 هرکرک  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 25) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " 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

ناوخ6136552 کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت -  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  هحفص 10)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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