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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 یدید   هبنش  2727   هبنش هسهس   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   220هکس ,450 , 000220 ,450 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما407,750407,750رالد تاراما مهرد   113,4001مهرد 13,400

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   207,990هکس , 000207,990 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس289,850289,850رالد سیئوس کنارف   450کنارف ,600450 ,600

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,127هکس 000 , 000127, 000 , اداناک000 اداناک رالد   311رالد ,400311 ناتسبرع400, ناتسبرع لایر   1لایر 1 1 , 0 101 1 1 , 0 10

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 82هکس , 000 , 00082 , 000 , وروی000 450وروی ,700450 ژورن700, ژورن نورک   42نورک , 00042 , 000

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا19,677,00019,677,000یالط سیلگنا دنوپ   ,509دنوپ 040509, نپاژ040 نپاژ نینی   دصکی   323,410323,410دصکی

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
((3535))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 102102))

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

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

زا 108 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 16  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 25  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 54

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

( یهگآ دادعت 18  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 58

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( 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 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( یهگآ دادعت 3  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 22  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( 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 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 15  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

( یهگآ دادعت 13  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 6  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

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

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  کی  لوا  تبون  یفیک  یبایزرا  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6153287 :: 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

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001093567000097 :: 1401/604م م ت -  یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6153469 :: 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 
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

:: سردآ سردآ

06132121611  - 06132121612 :: نفلت :: www.irangs.ir www.setadiran.ir AOGC.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 ناونع : : ناونع 11

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 22
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
لیبدرا

لیبدرا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

63/0173 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

arums.ac.ir :: عبنم تعاس 14عبنم تیاغل  خیرات 1401/10/28  زا   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153485 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ یاه  لوژام  ریاس  هارمه  هب  یرازفا  تخس  لاوریاف  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1/950/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لیبدرا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  هناخریبد  یرتسگداد -  کرهش  بنج  هاگشناد -  نابایخ  یاهتنا  لیبدرا -   :: سردآ سردآ

33533722-035 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتعیرش یلع  رتکد  ناتسرامیب 

زربلا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش یلا  خروم 1401/10/24  تعاس 9  زا   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/10/27

tender.abzums.ac.ir :: عبنم خروم 1401/11/9عبنم تعاس 15/30   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153650 :: هرازه هرازه خروم 1401/11/10دکدک   حبص  تعاس 8   - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیلاب تامدخ  تبث  یرگ  یدصتم  تاروما  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

کناب دزن  یهگا )  لصا  رد  جردنم  ابش  یراج 218126438 (  باسح  هب  یزیراو  شی  تروص ف  هب  لایر   818/500/ هصقانم رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دک 972  جرک  راهب  هبعش  هافر 

دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  اه  یهگا  پاچ  هنیزه  تخادرپ 

یزکرم نامتخاس  یرادا  کرهش  یناقلاط  نادیم  زا  رتالاب  یلامش  یناقلاطراولب   :: سردآ سردآ

02634197656 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6154758 تراظن  هژورپ  هلاس  ود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  هحفص 15)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نآنآ یاه   یاه لوژام   لوژام ریاس   ریاس هارمه   هارمه هبهب   یرازفا   یرازفا تخس   تخس لاوریاف   لاوریاف یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 33

ینیلاب ینیلاب تامدخ   تامدخ تبث   تبث یرگ   یرگ یدصتم   یدصتم تاروما   تاروما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 44

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هاشنامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003185000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154697 :: هرازه هرازه :: 1401/11/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک ناتسا  یلم  کناب  بختنم  نکاما  زا  یدادعت  راکدوخ  ناشن  شتآ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ، لمح هیهت ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سویپ  تادنتسم  کرادم و  ساسا  رب 

هاشنامرک  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
راکدوخ ناشن  شتآ  دنمشوه  یاه  متسیس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

دنوش  یراذگراب  داتس  هناماس  رد  هدش و  لیمکت  دیاب  اهب  زیلانآ  لوادج  رد  تمیق  جرد  یاه  لحم  نیمضت :  تاحیضوت 
15:00 تعاس : 1401/12/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلم کناب  بعش  روما  هرادا  یدازآ -  نادیم  هاشنامرک -   ، 6713777789 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب بختنم   بختنم نکاما   نکاما زازا   یدادعت   یدادعت راکدوخ   راکدوخ ناشن   ناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، لمح لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 108 ھحفص 7 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001105000190 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154820 :: هرازه هرازه :: 1401/11/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک تیریدم  ناریا - تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  رازگ :  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیدجت دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  اب  قباطم  یرتیل  راد 6000  هیاپ  ینلیتا  یلپ  نزخم  ددع  درگبآ و 20  موف  قیرزت  هاگتسد  دیرخ 20  هصقانم :  دیدجت  عوضوم 

 ZPD-0120035-TR/A02 هصقانم
دانسا رد  جردنم  حرشب   – ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  قطانم  راک : یارجا  ناکم  لحم و  -1

هام  9 لیوحت : نامز  تدم  -2
هام  45 دادرارق :  تدم  -3

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  یالاک  عبانم  تخاس و  هعسوت  یسدنهم  هرادا  : تراظن هاگتسد  مان  -4
لایر   128/270/200/000 یلایر :  دروآرب  -5

ناریا  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دیلوت تاداهنشیپ  ًافرص  تفن ، تعنص  رد  دأت  دروم  بسانم و  تیفیک  یاراد  یصصخت  یاهالاکزا  هدافتسا  هژیو  تیمها  لیلدب  -1 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

پمپ عاونا  موف ،  قیرزت  موف ،  بآ و  طالتخا  یاه  متسیس  هنیمز  رد  تفن )  AVL  ) یزکرم هاگتسد  دحاو  عبانم  دنلب  تسرهف  رد  جردنم  یلخاد  ناگدنزاس  ناگدننک / 
دنلب تسرهف  رد  روضح  مدع  لیلدب   AVL زا جراخ  ناگدننک  دیلوت  / ناگدنزاس ریاس  داهنشیپ  هتفرگ و  رارق  یسررب  دروم  یناشن  شتآ  تازیهجت  گنیزود و  موف  موف ، 

.دشاب  یمن  لوبق  دروم  ناگدننک  نیمات  هیلک  یزکرم و  هاگتسد 
128,270,200,000 یلام :  دروآرب 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,413,510,000 نیمضت :  غلبم 

15:00 تعاس : 1402/02/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رتفد متشه  هقبط  هرامش 188  دیون  هچوک  شبن  یناقلاط  زا  رتالاب  ینرق  دیهش  نابایخ  نارهت   ، 1598995913 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تاصقانم نویسیمک 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناشن یناشن شتآ   شتآ موف   موف قیرزت   قیرزت هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

2001092036000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6153329 :: هرازه هرازه :: 1401/11/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 1403-1402 لاس WAN و LAN هکبش یرتویپماک  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رتویپماک یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,021,886,304 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
18:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش   27 کالپ رایدنفسا  راولب  ندرج ،) ) الدنام نوسلن  نابایخ  نارهت   ، 1967917661 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  هراتس  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PGSOC-LEC-Alcatel Lucent-TE-02048 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

www.pgsoc.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لتاکلآ یاهچیئوس  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کتسا لوژام  پاکب و  رواپ  هارمه  هب  لتاکلآ  چیئوس  ددع  نیمأت 6 

: هصقانم رد  تکرش  همانتنامض  نازیم  تراجت - کناب  هرامش 2390381134  باسح  هب  یزیراو  لایر  نویلیم ) ود   ) 2،000،000 دانسا : دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.لایر نویلیم ) دصشش  غلبم 600،000،000 (

دوخ راولب  تفن ، نادیم  ینامیلس ، رادرس  دیهش  راولب  ریمخ ، ردنب  هب  سابعردنب  روحم  رتمولیک 13  سابعردنب ، هصقانم : یداهنشیپ  هتسب  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
اهدادرارق یقوقح و  روما  سراف ، جیلخ  هراتس  تفن  تکرش  ییافک ،

یلخاد 2597 :: 31312677-076 و 076-31313357 076-31310000  نفلت :: PGSOC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

076-31313131 :: سکف :: Legal@pgsoc.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WANWAN  وو   LANLAN  هکبش هکبش یرتویپماک   یرتویپماک یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 77

لتاکلآ لتاکلآ یاهچیئوس   یاهچیئوس نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 88

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ید 1401   26 هبنشود ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 14:00 نمهب 1401   1 هبنش ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات   11:00

tamin.mci.ir :: عبنم نمهب 1401عبنم  1 هبنش ، دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00

6153402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه 7821 و 7861 لدم  وکسیس  نفلت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( فکمه هقبط  هارمه ، جرب  کنو ، نابایخ  کنو ، نادیم  یناشن :  ) لوا هارمه  یزکرم  هناخریبد  لاسرا   :: سردآ سردآ

81712581  - 81712508-88641086 :: نفلت :: tamin.mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف -سکف یناگرزاب دراوم  ینابرق ) یاقآ   ) v.ghorbani@mci.ir :: لیمیا لیمیا
( یدمحا مناخ   ) k.ahmadi@mci.ir

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tci.ir :: عبنم :: 1401/11/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...و میسقت  هبعج  یزلفریترس  ،5،1 هرمن یلصا  میس  ، راهم نودب  ییاوه  لباک  عاونا  یرادیرخ  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

78617861 وو     782 1782 1 یاه   یاه لدم   لدم وکسیس   وکسیس نفلت   نفلت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

میسقت میسقت هبعج   هبعج یزلفریترس   یزلفریترس ،،5،15،1 هرمن هرمن یلصا   یلصا میس   میس ،، راهم راهم نودب   نودب ییاوه   ییاوه لباک   لباک عاونا   عاونا یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 1010

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   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-11-30/35 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم :: 1401/11/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153622 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  ار  هلحرمره  لیوحتءازاب  باسح  هیوست  تروصب  ار  یکاخ  یرون  ربیف  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

یبونج ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارشلا دجاو  ناراکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دنجریب  یوسوم  یضارا   FTTH یرون ربیف  حرط  یارجا  هصقانم  یراذگاو  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

یکاخ یکاخ یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

FTTHFTTH  یرون یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا هصقانم   هصقانم یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1212

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

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

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

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

2001000260000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154982 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا  دناب  یانهپ  نیمأت  هصقانم  یهگآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

تنرتنیا دناب  یانهپ  نیمأت  هصقانم  یهگآ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا هاگشناد   ، 6939177111 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یربیاس6153287 تینما  هزوح  رد  هکبش  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه6153469 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

نآ6153485 یاه  لوژام  ریاس  هارمه  هب  یرازفا  تخس  لاوریاف  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنرتنیا تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمأت   نیمأت هصقانم   هصقانم یهگآ   یهگآ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

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

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

2001096688000322 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:15عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153201 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش  ریسم  یامنهار  یاهولبات  هارمه  هب  نویسنادنوف  هزاس و  عاونا  بصن  لمح و  تخاس ،  حلاصم ، هیهت  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

یرهش ریسم  یامنهار  یاهولبات  هارمه  هب  نویسنادنوف  هزاس و  عاونا  بصن  لمح و  تخاس ،  حلاصم ، هیهت  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   9,600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:15 تعاس : 1402/02/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تنواعم - تیاده یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقبط  - تیاده نابایخ  شبن  - بالقنا نابایخ  - زاریش  ، 7134947718 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
کیفارت لقن و  لمح و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس  یسدنهم 7  هدر  گنربش  هچراپکی و  قرو  اب  یتاعالطا  عون  زا  ریسم  یامنهار  یاهولبات  تاریمعت  حالصا و  بصن  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  26/387/681/400 دروارب : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-- www.rrk.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

یاهولبات یاهولبات هارمه   هارمه هبهب   نویسنادنوف   نویسنادنوف وو   هزاس   هزاس عاونا   عاونا بصن   بصن وو   لمح   لمح تخاس ،  ،  تخاس حلاصم ، ، حلاصم هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
یرهش یرهش ریسم   ریسم یامنهار   یامنهار

1414

هلاس هلاس یسدنهم  77   یسدنهم هدر   هدر گنربش   گنربش وو   هچراپکی   هچراپکی قرو   قرو اباب   یتاعالطا   یتاعالطا عون   عون زازا   ریسم   ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات تاریمعت   تاریمعت وو   حالصا   حالصا بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515

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

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

2001003029000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154692 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق  نارهت - میدق  هداج  مود  دناب  یسرجوین  لیردراگ و  یشک ، طخ  ، یکیفارت مئالع  ییارجا  تایلمع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرادهار  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
93,755,286,921 یلام :  دروآرب 

لایر   4,687,764,346 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/02/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

پ 80 یبرغ - یرتنالک  خ  ینرق - خ  ناخمیرک - نارهت -  ، 1598833713 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

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

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

2001093879000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154710 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب  ولبات  یور  رب  رالوس  یشلف  ریسم  نعت  ولبات  بصن  دیرخ و  یهجو  تشه  ، یلیر تروص  هب  ریسم  تیاده  یاهولبات  ییامن  اج  دیدزاب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ) تسیل  قبط   ( رتمیتناس زیس 60*130  هکبش 

نامرک  ناتسا  تفاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هب ولبات  یور  رب  رالوس  یشلف  ریسم  نعت  ولبات  بصن  دیرخ و  یهجو  تشه  ، یلیر تروص  هب  ریسم  یامنهار  یاهولبات  ییامن  اج  دیدزابا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

تسویپ ) تسیل  قبط   ) رتمیتناس زیس 60*130  هکبش  تروص 
20,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هب ولبات  یور  رب  رالوس  یشلف  ریسم  نعت  ولبات  بصن  دیرخ و  یهجو  تشه  ، یلیر تروص  هب  ریسم  تیاده  یاهولبات  ییامن  اج  دیدزاب و  نیمضت :  تاحیضوت 

زاین )  دروم  یاه  تیلاعف  مالقا و  حرش  تسیل  قبط   ) رتمیتناس زیس 60*130  هکبش  تروص 
14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ماما 7851617194 نابایخ  تفاب   ، 7851717194 یتسپ :  دک  تفاب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مود مود دناب   دناب یسرجوین   یسرجوین وو   لیردراگ   لیردراگ یشک ، ، یشک طخطخ   ،، یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1616

ریسم ریسم تیاده   تیاده یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

مشق دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مودتبون -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

27-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ داصتقا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154887 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک   سر   - 1401/11/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مشق هریزج  حطس  رد  لیردراگ  بصن  هیهت و  ریمعت  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  31/386/922/215 دروارب :

یسمش  هام   6 ارجا :  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت  هار و  هبتر 5  لقادح 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/600/000/000 نیمضت : 
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   5/000/000 دیرخ : 

7951617444 یتسپدک نویسیمک -  هناخریبد  اهدادرارق -  یقوقح و  روما  تیردیم  نمهب -  ردنب  هلکسا  مشق -  هریزج   :: سردآ سردآ

07635252150 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

07635241706 :: 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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناسارخ  :: عبنم تعاس 8عبنم  - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریگناخ  یتایلمع  هقطنم  یریگ  هزادنا  زکرم  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور تدم 10  هب  ناریگناخ ،  یتایلمع  هقطنم  سخرس ،  یوضر  ناسارخ  ناتسا  ماجنا  تدم  لحم و 

عیانص  هتشر  هبتر 5  لقادح  ای  تاعالطا  یروا  نف  تاطابترا و  هتشر  هبتر 5  لقادح  راک  ماجنا  تیحالص  همان  یهاوگ  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر همان 790.150.000  تنامض 

کالپ 19 سدنهم 6  شبن  سدنهم ،  نابایخ  داشرا  راولب  مایخ  راولب  دهشم  قرش -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: سردآ سردآ

05137047318 :: 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

لیردراگ لیردراگ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ریمعت   ریمعت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1818

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا زکرم   زکرم هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 1919

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

یمومع هصقانم  ناوخارف  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ناوخارف 2001096688000394 - 955-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14:15  ات  رثکادح   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14:15  ات  رثکادح   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153390 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:15   - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروآرب 34.025.190.000  یریوصت -  تراظن  متسیس  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب  همانتنامض  لایر  نیمضت 1.750.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

ای 130  یلخاد 131  زاریش  یاردرهش  اواف  نامزاس  یناگرزاب  هرادا   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  تالماعم  نویسیمک  تاسلج  نلاس  موس  کی ط  هقطنم  یرادرهش  نیربدلخ  هارراهچ  زاریش  ییاشگزاب :

اواف نامزاس  ینف  دحاو  ای 07132332488   07132332353 :: نفلت نفلت
400 ای یلخاد 420 زاریش  یرادرهش 

www.setadiran.ir vendor.shiraz.ir :: تیاسبو تیاسبو
https://shaffaf.shiraz.ir

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001096688000394 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/10/27  دانسا  تفایرد   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم تعاس 14:15عبنم  - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153407 :: هرازه هرازه تعاس 14:15دکدک    - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 34.025.190.000 

داقعنا نامز  زا  هام  دادرارق 16  تدم 

زیراو ای  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  لایر  نیمضت 1.750.000.000  یعامتجا -  هافر  راک و  نواعت و  ترازو  زا  راک  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  یدقن 

تاسلج نلاس  موس  هقبط  کی  هقطنم  یرادرهش  نیربدلخ  هارراهچ  نابایخ  زاریش  لحم  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

یناگرزاب  400 ینفدحاو 420 -  07132332488 - 07132332353 :: نفلت نفلت
ای 130 یلخاد 131 

setadiran.ir shaffaf.shiraz.ir :: 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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1
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ناتسزوخ هقطنم  ناریا -  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/350/2823 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم داصتقا   :: عبنم تعاس 15عبنم ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153416 :: هرازه هرازه تعاس 10:30دکدک    - 1401/11/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نارمچ  دیهش  تفن  لاقتنا  زکرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 67.607.262.850 

نارمچ  دیهش  تفن  لاقتنا  زکرم  راک  یارجا  لحم 
زور راک 280  یارجا  تدم 

لایر  نیمضت 3.380.363.143   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دانسا رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  لایر  دانسا 300.000  هنیزه 

اهدادرارق  روما  دحاو  تکرش  یلضاف  دیهش  نابایخ  کشوکمرخ  زاوها  لیوحت   :: سردآ سردآ
هقبط 8 کالپ 188  دنپس  نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت  شیاشگ 

روپ یقت  یاقا   06132176463 :: نفلت :: setadiran.ir ioptc.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

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش : تیاس زا  هصقانم  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات 1401/11/12 هبنشراهچ  زور  تعاس 14/30 

تلاسر  :: عبنم تعاس 14عبنم ات  : تاداهنشیپ هئارا  ینامز  تلهم   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هخروم 1401/11/23 هبنشکی  زور 

6153482 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 10/30  اهتکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
هخروم 1401/11/24

( لوا زاف  بانب (  یرادرهش  یریوصت  تراظن  هژورپ  هلاس  ود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هصقانم 35.000.000.000  غلبم 

یسمش هام  هژورپ 3  یارجا  نامز  تدم 

هجو یدقن  زیراو  ای  یکناب و  همانتنامض  تروص  هب  لایر و  هصقانم 1/750/000/000  نیا  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  : هصقانم رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یلم  کناب  دزن  هرامش 3100003221003  باسح  یرادرهش  هدرپس  باسح  هب 

لایر تکرش 1.750.000.000  هدرپس  غلبم 

اهدادرارق روما  دحاو  بانب -  یرادرهش  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  بانب -  ناتسرهش  یقرش -  ناجیابرذآ  : سردآ  :: سردآ سردآ

یلخاد 115  04137722010 :: 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

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2222

یرادرهش یرادرهش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هژورپ   هژورپ هلاس   هلاس ودود   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2323

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

یفیک یبایزرا  یا  هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091578000269 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش یلا 1401/11/20   1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153657 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح  یدنب : هتسد  لمآ - ناتسرهش  زاگ  هرادا  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 904.988.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نویسیمک ریبد  لیوحت  یرادا و  نویساموتا  داهنشیپ  هئارا   :: سردآ سردآ
ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یناقلاط  هلا  تیآ  راولب  یراس  ناردنزام 

:88969737 و 85193768 نارهت مان  تبث  رتفد  - 57895000-021 :: نفلت نفلت
021 سامت 41934 - زکرم 

www.iets.mporg.ir :: 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

رهشوب ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004198000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج راکتبا   :: عبنم :: 1401/11/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154146 :: هرازه هرازه :: 1401/11/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ یبناج  مزاول  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/200/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزرواشک کناب  تیریدم  نکسم -  داینب  یوربور  یرهطم -  دیهش  راولب  رهشوب -   :: سردآ سردآ

یلخاد 103  33550890-07733550792 :: 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

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس ناونع : : ناونع 2424

نآنآ یبناج   یبناج مزاول   مزاول وو   هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  بعش  تیریدم  ناریا -  تارداص  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش تعاس 7  زا  هزور  همه  یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات لیطعت  یاهزور  زا  ریغ  هب   14

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

6154285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب نکاما  یریوصت  تراظن  یاهمتسیس  یرادهگن  سیورس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  تارداص  کناب  یزکرم  نامتخاس  یکدور ، نابایخ  یوربور  دنز  هارراهچ  زاریش  سردآ  هب  سراف  تارداص  کناب  نامتخاس  هریاد  هب  دانسا  دیرخ   :: سردآ سردآ
نامتخاس هریاد 

07132333022 :: 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

یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091444000142 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  دانسا  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قباطم  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  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

کناب کناب نکاما   نکاما یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2626

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

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

2001091015000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154758 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و تاصخشم  اب  ربارب  لوا ) زاف  ) بانب یرادرهش  یریوصت  تراظن  هژورپ  هلاس  ود  ینابیتشپ  یزادناهار و  بصن ،  دیرخ ، لماش  هصقانم  عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب  یم  یمازلا  نارگ  هصقانم  یوس  زا  نآ  تیاعر  هک  دشاب  یم  یتسویپ  دانسا  رد  جردنم  تامدخ  حرش 

یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  بانب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
حرش ینف و  تاصخشم  اب  ربارب  لوا ) زاف  ) بانب یرادرهش  یریوصت  تراظن  هژورپ  هلاس  ود  ینابیتشپ  یزادناهار و  بصن ،  دیرخ ، لماش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.دشاب یم  یمازلا  نارگ  هصقانم  یوس  زا  نآ  تیاعر  هک  دشاب  یم  یتسویپ  دانسا  رد  جردنم  تامدخ 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم 

کناب دزن  بانب  یرادرهش  هرامش 3100003221003  هدرپس  باسحب  یدقن  تروصب  ار  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  غلبم  دنناوت  یم  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دنیامن  زیراو  یلم 

14:30 تعاس : 1401/12/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت بانب  یرادرهش  هر ) ) ینیمخ ماما  نابایخ  بانب  ناتسرهش  یقرش  ناجیابرذآ   ، 5551897635 یتسپ :  دک  بانب ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
041  - 37722010

:: 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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هژورپ   هژورپ هلاس   هلاس ودود   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2828

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

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

2001096688000394 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:15عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154769 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راذگاو طیارش  دجاو  یاهتکرش  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  دراد  رظن  رد  زاریش  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنراد  مالعا  روظنم و  ار  دوخ  تاداهنشیپ  طیارش ، تیاعر  اب  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  ات  ددرگ  یم  مالعا  ریز  حرش  هب  بتارم  اذل  دیامن 

زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
زاریش  یرادرهش  یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

34,025,190,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تروص زا  یکی  هب  دیاب  هک  تسا  لایر ) نویلیم  هاجنپ  دصتفه و  درایلیم و  کی   ) لایر غلبم 1،750،000،000  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 

: دوش میلست  رازگ  ¬ هصقانم هاگتسد  هب  فلا )  ) تکاپ رد  ریز  هحورشم  یاه 
 411364877455 یداصتقا : دک  14002091671 و  یلم : هسانش  اب  زاریش  یرادرهش  مان  هب  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  فلا :

عجرم 101336  دک  اب  زاریش  یرادرهش  مان  هب  باسح 100805504742  هرامش  اب  تشدلارصق  هبعش  رهش  کناب  هدرپس  باسح  هب  یدقن  زیراو  دیسر  ب :
14:15 تعاس : 1402/02/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کراپ کی و  هقطنم  یرادرهش  نیبام  نامتخاس  نیربدلخ ، هار  راهچ  یتشهب ، دیهش  راولب  زاریش ،  ، 7136618947 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  نیربدلخ ،

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6153242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  دشابیم  ملق  راهچ  لماش  هک  تنرتنیا  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دکناریا 

1101093228002297 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شخبرون اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  اشاس  هکبش  تنرتنیا و  گنیتناکا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 328 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اشاس اشاس هکبش   هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا گنیتناکا   گنیتناکا رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رزخ 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 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مئامض  راک و  حرش  قبط  رزخ  تفن  تکرش  راگرپ  نویساموتا  متسیس  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و   ، ءاقترا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000202 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مئامض  راک و  حرش  قبط  رزخ  تفن  تکرش  راگرپ  نویساموتا  متسیس  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و   ، ءاقترا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ  افطل 

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا باتک  یرس  6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000378 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هبترم 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  دیرخ  هرادا   - تاکرادت لک  هرادا  لیوحت  لحم   . دشاب یضاقتم  ینف  دحاو  دات  اب  هک  تسویپ  تاصخشم  قبط  یکینورتکلا  باتک  یرس  6 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  ربتعم  یتناراگ 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022487-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن تکرش   تکرش راگرپ   راگرپ نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، ءاقترا ءاقترا ناونع : : ناونع 3131

یکینورتکلا یکینورتکلا باتک   باتک یرس   یرس 66 ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دورگنل نالیگ  قرش  ییامام  یراتسرپ و  هدکشناد   :: 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   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورین رفن  کی  دادعت  هب  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تاعالطا ،  یروانف  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093887000015 زاین :  هرامش 

دورگنل نالیگ  قرش  ییامام  یراتسرپ و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

تعاس - رفن 192 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

دورگنل رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4477163485 یتسپ :  دک  دورگنل ،  نالیگ  قرش  ییامام  یراتسرپ و  هدکشناد  - دورگنل دورگنل ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42565058-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42565051-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  هرامش 1 و 2  هداد  زکارم  تیعضو  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001016000052 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09132576223 اب  دیدزاب  یگنهامه  تهج  .دشاب  یم  یمازلا  هژورپ  زا  دیدزاب  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1431663651 یتسپ :  دک  ناریا ،  یتلود  یناگرزاب  تکرش  داهج  نادیم  یلامش  علض  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84399810-021  ، 88957474-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88970332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورین ورین رفن   رفن کیکی   دادعت   دادعت هبهب   یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تاعالطا ،  ،  تاعالطا یروانف   یروانف ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3333

تسویپ تسویپ حرشب   حرشب   22 وو     11 هرامش   هرامش هداد   هداد زکارم   زکارم تیعضو   تیعضو یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا رامآ  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 16 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم یاهحرط  یارجا  ینابیتشپ  داجیس و  هناماس  رد  هدناتس 1400  هداد -  یریگرامآ  یاه  حرط  شزادرپ  یاهرازفا  مرن  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق  حرش  هب  ناریا  رامآ 

1101003013000146 زاین :  هرامش 
ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  نآ  رد  جردنم  تادهعت  تسویپ و  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  امتح  تمیق  داهنشیپ  لمعلاروتسد 

تسا یمازلا  یداهنشیپ  غلبم  عوضوم و  اب  بسانتم  هتسر  هتشر و  رد  کیتامروفنا  یاروش  زوجم 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965070-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامآ رامآ زکرم   زکرم یاهحرط   یاهحرط یارجا   یارجا ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   داجیس   داجیس هناماس   هناماس ردرد     14001400 هدناتس   هدناتس هداد -  -  هداد یریگرامآ   یریگرامآ یاه   یاه حرط   حرط شزادرپ   شزادرپ یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق حرش   حرش هبهب   ناریا   ناریا

3535
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زیربت اضر  ماما  ناتسرامیب  زیربت -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

axxonnext رازفا مرن  رد  هدافتسا  تهج  سنیسال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000986 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یریما داوج  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   LEOSIPV69300 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

axxonnext رازفا مرن  رد  هدافتسا  تهج  سنسیال  تساوخرد ،  هدش .  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33355990-041  ، 33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا طیحم  رد  نامزمه  ربراک  )و 20  تنارتنیا طیحم  رد  نامزمه  ربراک   20  ) ازجم هکبش  ود  رد  نامزمه  ربراک  دادعت 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001121 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  سنارفنک  وئدیو  سیورس  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

axxonnextaxxonnext رازفا   رازفا مرن   مرن ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج سنیسال   سنیسال ناونع : : ناونع 3636

تنرتنیا تنرتنیا طیحم   طیحم ردرد   نامزمه   نامزمه ربراک   ربراک   2 020 وو   (( تنارتنیا تنارتنیا طیحم   طیحم ردرد   نامزمه   نامزمه ربراک   ربراک   2 020  ) ) ازجم ازجم هکبش   هکبش ودود   ردرد   نامزمه   نامزمه ربراک   ربراک   5050 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 3737
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0120468 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس  یور  رب  یزادنا  هار  گنیروتینام  سیورس  سنسیال  هیهت   solar winds بصن و هارمه  هب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتویپماک یاه  متسیس  قیقد  تالآ  رازبا  مزاول و  رتویپماک  الاک  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیریش رصق  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیریشرصق یرادرهش  عماج  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005321000007 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نیریشرصق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نیریش رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : یا هلحرم  ود  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هب تبسن  افرص  هدوبن و  یداهنشیپ  تمیق  هئارا  هب  یزاین  هلحرم  نیا  رد  دشاب و  یم  تمدخ  نیا  هدنهد  هئارا  یاه  تکرش  نعت  تهج  لوا  هلحرم  مالعتسا  -

 . دوش مادقا  هدش  هتساوخ  تاعالطا  لیمکت 

6781713155 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نابایخ  نیریش  رصق  نیریش ،  رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422352-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42423168-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس یور   یور ربرب   یزادنا   یزادنا هار   هار گنیروتینام   گنیروتینام سیورس   سیورس سنسیال   سنسیال هیهت   هیهت   solar w indssolar w inds وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   ناونع : : ناونع 3838

نیریشرصق نیریشرصق یرادرهش   یرادرهش عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939
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ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: 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 22 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Eset Endpoint Antivirus for linux سوریو یتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001093000200 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
یرابتعا تخادرپ  - 

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

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  یمظان  مناخ  هرامش 88492200  اب  هرواشم  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88492764-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: 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 22 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

kaspersky endpoint security for business-select license150 سیوریو یتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001093000199 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
ههام یرابتعا 4  تخادرپ  - 

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

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  یمظان  مناخ  هرامش 88492200  اب  هرواشم  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88492764-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Eset Endpoint Antivirus  for linuxEset Endpoint Antivirus  for linux  سوریو سوریو یتنا   یتنا ناونع : : ناونع 4040

kaspersky endpoint security for bus iness-select license150kaspersky endpoint security for bus iness-select license150 سیوریو   سیوریو یتنا   یتنا ناونع : : ناونع 4141
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6153353- کتلغ - وملق - گرزب یبوچ  هتسد  هسیلو  یروتانیم  زویف  یناوختسا -  میس  ناشفا - قرب  میس 
....وجیرتراک نابور و  نغور و  - هلابز لطس  کیژام و  هچراپ و  - ذغاک - راک سابل  - هدابنس

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرهش6153601 گنیروتینام  زکرم  تهج  لماک  هحفص 58)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لک6154626 هرادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  هحفص 58)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعالطا6154873 طخرب  لاسرا  شیالاپ و  تاعالطا ،  یروآ  عمج  ، یرادهگن  ، ینابیتشپ  ، تاعطق نیمات 
تاعالطا عیمجت  هناماس  یزکرم  رورس  هب  ناتسا  رامش  ددرت  یاههاگتسد 

هحفص 54) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6153211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیکاب یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک  شیپ  تروصب  لمح  لرتنک - لنپ  یلصا  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001512 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- لرتنک لرتنک لنپ   لنپ یلصا   یلصا درب   درب ناونع : : ناونع 4242

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

19 زاف مهد  هاگشیالاپ  هب  طوبرم  یاضاقت 4104801377  سنمیز  یس  لا  یپ  رمارگورپ  دیرخ : تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097684000446 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یبآ جاوما  یشهوژپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   IRDELTAV-1 لدم یتعنص  یس  لا  یپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دنیامن هئارا  اضاقت  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسیاب  یم  اهتکرش  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   . دشاب یم  تسویپ  اضاقت  مالقا  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  تیلوئسم  هنیزه و  زاف 19- لیوحت : لحم 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( برغ  ) ناردنزام ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام قرب  عیزوت  هکبش  نویساموتا  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001167000978 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1402/10/02 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4816669535 یتسپ :  دک  یزاریش ،  لاصو  نابایخ  یور  هبور  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33405120-011  ، 33393260-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392610-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز یسیس   لالا   یپیپ   رمارگورپ   رمارگورپ ناونع : : ناونع 4343

قرب قرب عیزوت   عیزوت هکبش   هکبش نویساموتا   نویساموتا تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4444

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم :: 2023/01/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

6es7 214-1ag40-0xbo لدم hz 0 سناکرف  ma 1500 نایرج  vdc 24 یدورو ژاتلو  یس  لا  یپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14014315 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم لاسرا 2023/2/4عبنم  :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HYUNDAI کرام یتعنص  تابر  سکبریگ  عاونا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

66 es7 2 14- 1ag40 -0xboes7 2 14- 1ag40 -0xbo  لدم لدم hz 0hz 0 سناکرف   سناکرف   mama  15001500 نایرج   نایرج   vdcvdc یدورو  2424   یدورو ژاتلو   ژاتلو یسیس   لالا   یپیپ   ناونع : : ناونع 4545

یتعنص یتعنص تابر   تابر سکبریگ   سکبریگ عاونا   عاونا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4646

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

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

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

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

6154095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PANEL OF FIRE FIGHTING SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000418 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نسح دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   NATIONAL FIRE FIGHTING MANUFACTURIN G FZCO یتراجت مان  یناشن  شتآ  دربراک  لماک  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

هنزیو هداز 
ددع 3 دادعت : 

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

.دامن ینف  داهنشیپ  هیارا  هب  مادقا  تسویپ  رد  الاک  حرش  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یمن  دات  دروم  دنشاب  هدرکن  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  لیاف  هک  ییاه  خساپ 

.ددرگ داهنشیپ  لخاد  تخاس  یالاک  طقف 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناشن یناشن شتآ   شتآ دربراک   دربراک لماک   لماک لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153270 :: 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 

Hmdi هب  vga لیدبت لباک  - 
BNC شینف - 

هکبش لباک  - 
لایسکاوک  لباک  - 

یدود روتکتد  - 
یترارح روتکتد  - 
یزاگ روتکتد  - 

یزاگ  روتکتد  - 
قیرح  مالعا  یتسش  - 

هرمن 4  وشلباک  - 
...و هرمن 6  وشلباک  - 

1101004364000261 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 : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  زکارم  یهاگراک  یفرصم  داوم  تسیل   ** دیریگب رظن  رد  ار  قاروا  دوس  هبساحم  نودب  زور و  تمیق  افطل  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  تسویپ  تسیل 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نغور نغور وو   نامیس   نامیس وو   رجآ   رجآ وو   درگلیم...و   درگلیم...و هکبش   هکبش لباک   لباک  -  - BNCBNC  شینف شینف  -  - HmdiHmdi هبهب     vgavga لیدبت   لیدبت لباک   لباک یفرصم - -  - -  یفرصم داوم   داوم تازیهجت   تازیهجت تسیل   تسیل ناونع : : ناونع
...و ...و ییوشتسد   ییوشتسد عیام   عیام وو   نیفاراپ   نیفاراپ
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مشش 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 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6153323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشش هاگشیالاپ  .ددرگ  هئرا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا   PROXIMITY SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000379 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   SWITCH PROXIMITY DETECTOR MTL 5018 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت 

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

31318332-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: 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

مشش مشش هاگشیالاپ   هاگشیالاپ .ددرگ   .ددرگ هئرا   هئرا داهنشیپ   داهنشیپ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   افطل   افطل دشاب ،  ،  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   PROXIMITY SWITCHPROXIMITY SWITCH ناونع : : ناونع 4949
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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   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153353 :: 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 

1101004364000262 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ییالط میس  عیانص   mm^2 2/5 عطقم حطس  یسم   V 400-700 ژاتلو  1x2/5 ناشفا قرب  میس  الاک :  مان 
فالک 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  زکارم  یهاگراک  یفرصم  داوم  تسیل   ** دیریگب رظن  رد  ار  قاروا  دوس  هبساحم  نودب  زور و  تمیق  افطل  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  تسویپ  تسیل 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو هچراپ   هچراپ -- ذغاک ذغاک -- راک راک سابل   سابل -- هدابنس هدابنس -- کتلغ کتلغ -- وملق وملق -- گرزب گرزب یبوچ   یبوچ هتسد   هتسد هسیلو   هسیلو یروتانیم   یروتانیم زویف   زویف یناوختسا -  -  یناوختسا میس   میس ناشفا - - ناشفا قرب   قرب میس   میس ناونع : : ناونع
....وجیرتراک ....وجیرتراک وو   نابور   نابور وو   نغور   نغور -- هلابز هلابز لطس   لطس وو   کیژام   کیژام
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6153519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا   . تسویپ یاضاقت  حرش  قبط  ینمیا  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005256 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن نشور  حرط  نیدامن  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   EQ301 لدم تیزوپماک  سنج  یناشن  شتآ  لوسپک  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا   . تسویپ یاضاقت  حرش  قبط  ینمیا  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33558633-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52461811 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...اتسرامیب یکشزپ و  مزاول  یناشن -  شتآ  ینمیا و  مزاول  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیزوپماک تیزوپماک سنج   سنج یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک هدنرادهگن   هدنرادهگن ناونع : : ناونع 5151

...اتسرامیب ...اتسرامیب وو   یکشزپ   یکشزپ مزاول   مزاول یناشن -  -  یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5252
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14014335 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم لاسرا 2023/1/26عبنم  :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیرتکلا ریژآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  هک  مالعتسا  طیارش  قبط  یروانف  دحاو  دنمشوه  قیرح  مالعا  لنپ  بصنو  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000327 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

هوانگ رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب ناگیار  ینابیتشپ  یتنارگ و  لاسکی  رهشوب 4- ناتسارد  لاعف  یگدنیامن  نتشاد  اتفا 3- یهاوگ  کیتامروفنا 2- یلاع  یاروش  یهاوگ  نتشاد  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طرش دیق 

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33125306-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: 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

یکیرتکلا یکیرتکلا ریژآ   ریژآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

یروانف یروانف دحاو   دحاو دنمشوه   دنمشوه قیرح   قیرح مالعا   مالعا لنپ   لنپ بصنو   بصنو یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 5454

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  ریگدزد و  متسیس  تخاسریز  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001185 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرتم لوط  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm 0/6 رطق جوز  هتشر 4  دادعت   PVC شکور سنج   PVC قیاع سنج  سم  یداه  سنج   J-YY یتارباخم لباک  الاک :  مان 

نامرک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 
رتم 70,000 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
یرتم هرقرق   mm^2 1/5 عطقم حطس   V 1000-600 ژاتلو  PVC شکور سنج   PVC قیاع سنج  سم  یداه  سنج   NYCY 2x1.5rm/1.5 قرب لباک  الاک :  مان 

نامرک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 
رتم 2,000 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
یرگرگ یکلم  لیعامسا  هدننک  هضرع  عجرم   MANAP یتراجت مان   mm 3 زیاس  PVC سنج یشک  هلول  طبار  الاک :  مان 

ددع 4,000 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

زاریش رتسگ  باساپ  هدننک  هضرع  عجرم   mm 1/9 تماخض  m 6 لوط  mm 25 رطق  PVC قرب هلول  الاک :  مان 
هخاش 5,000 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
متسیس باهش  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  نیشرپ  لدم   20x25 mm زیاس  PVC قرب تکاد  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37291033-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: 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

 ( ( قرب قرب تکاد   تکاد یشک -  -  یشک هلول   هلول طبار   طبار قرب -  -  قرب هلول   هلول یتارباخم -  -  یتارباخم لباک   لباک قیرح (  (  قیرح مالعا   مالعا وو   ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هشقنو لوادج  تسویپ  هب  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  تهج  تازیهجت  بصنو  دیرخ 

1101001533000073 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   HOCHIKI لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هشقنو لوادج  تسویپ  هب  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  تهج  تازیهجت  بصنو  دیرخ 

9146615414 یتسپ :  دک  ولیس ،  هارراهچ  بالط -  یوک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32702019-051  ، 32709011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32735481-051 :: 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 مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6154651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  دیرخ 4103901266-20- یاضاقت  -19 زاف - مهد هاگشیالاپ  -MASTER FOAM NOZZLE: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101097684000449 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ایرآ ناهم  نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   IMACOFIRE یتراجت مان   IMF-FN50 لدم  in 2/5 زیاس یناشن  شتآ  موف  باترپ  روتینام  لزان  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

9171703733-7731466291 نفلت : 
تسا دات  دروم  لخاد  تخاس  " امازلا

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466280-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن6154095 شتآ  دربراک  لماک  لرتنک  هحفص 29)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناشن یناشن شتآ   شتآ موف   موف باترپ   باترپ روتینام   روتینام لزان   لزان ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادراهم  یکشم  جوز  یتارباخم 15  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  رظندم  یتسویپ  تسیل  قباطم  لوصحم  تسا و  هباشم  دکناریا 

1101001014000537 زاین :  هرامش 
روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عمتجم هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف  نفلت  دربراک   2x0/6 mm^2 عطقم حطس  ینلیتا  یلپ  شکور  سنج  رادراهم  لبود  یتارباخم  لباک  الاک :  مان 
لمآ یتارباخم  یاهلباک  یدیلوت 

رتم 550 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا مرف  نیا  ندرک  رپ  یراذگ  تمیق  کالم  دشاب و  یم  تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  هئارا  تهج  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  دانسا 

.دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  هام  کی  تدم  هب  هجو  تخادرپ 

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

32637505-011  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادراهم رادراهم یکشم   یکشم جوز   جوز   1515 یتارباخم   یتارباخم لباک   لباک ناونع : : ناونع 5858

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  تیولوا  دشاب ) یم  تسویپ  هب  الاک  حرش  یرون (  ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003344 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   NEXANS یتراجت مان   SM261297GH لدم تروپ  یرون 12  ربیف  لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ناتسزوخ هکبش  نمیا 
ددع 1,000 دادعت : 

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

تاداهنشیپ تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  تسیاب  یم  یداهنشیپ  یالاک  ینف  تاصخشم  گولاتاک.دشاب و  یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  2 تخادرپ : هوحن.ددرگ  یمن  یسررب  یلام  ینف و 

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

71095063-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14011021 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم :: 1401/10/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ipbh تازیهجت بصن  تامدخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 500.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر همان 500.000.000  تنامض 

:: سردآ سردآ

09128009692  - 81718113 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 5959

ipbhipbh تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6060
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ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

simatender.ir :: عبنم :: 1401/11/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(western Digital red pro SATA10TB HDD) دراه هاگتسد  هس  - QNAP TS-464-4G NAS) 2  ) یا هکبش  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  -1 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

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6153989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم  تسویپ  هب  تساوخ  رد  لیاف   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه   . رتم سکیس 600 تک  لباک 

یراکزور هیوست 45
1101030708000610 زاین :  هرامش 

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL36YO07 لدم  m 2 لوط  FSTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم  تسویپ  هب  تساوخ  رد  لیاف   . دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه   . رتم سکیس 600 تک  لباک 

یراکزور هیوست 45

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732214-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

western Digital red prowestern Digital red pro)) دراه دراه هاگتسد   هاگتسد هسهس   - - QNAP TS-464-4G NAS)  2QNAP TS-464-4G NAS)  2  ) ) یایا هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   -- 11 ناونع : : ناونع
(( SATA10TB HDDSATA10TB HDD

6161

هیوست هیوست .هدننک   .هدننک نیمات   نیمات اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه  . . رتم رتم 600600 سکیس   سکیس تکتک   لباک   لباک .دشابیم   .دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   تساوخ   تساوخ ردرد   لیاف   لیاف  . . دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
یراکزور یراکزور 4545
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زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوک نینکاس  تنرتنیا  نفلت و  تاطابترا  یاه  متسیس  یرادهگن  یربهار و  ینف و  بویع  عفر  لماک و  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارمچ دیهش  هاگشناد  ناداتسا 

1101005609000110 زاین :  هرامش 
زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09166415637 سامت : هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135783151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  نارمچ -  دیهش  هاگشناد  هاگشناد -  هکلف -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330578-061  ، 33330010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33365827-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناداتسا ناداتسا یوک   یوک نینکاس   نینکاس تنرتنیا   تنرتنیا وو   نفلت   نفلت تاطابترا   تاطابترا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   یربهار   یربهار وو   ینف   ینف بویع   بویع عفر   عفر وو   لماک   لماک ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
نارمچ نارمچ دیهش   دیهش هاگشناد   هاگشناد
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سپ هتفه  کی  هیوست  .IT داتزا سپ  دیرخ.لانیجروا  الاک  .Cisco2960X-24PS-L تروپ 24 چوس ددع  19 .هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمضروتکاف  شیپ.یلصا  یتناراگ.لیوحتوداتزا 

1101090614001428 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 19 دادعت : 

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

دات و زا  سپ  هتفه  کی  هیوست  .IT داتزا سپ  دیرخ.لانیجروا  الاک  .Cisco2960X-24PS-L تروپ  24 چوس ددع  19 .هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  زاین  خیرات  هب.ددرگ  همیمضروتکاف  شیپ.یلصا  یتناراگ.لیوحت 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سپسپ هتفه   هتفه کیکی   هیوست   هیوست .. ITIT داتزا داتزا سپسپ   دیرخ.لانیجروا   دیرخ.لانیجروا الاک   الاک ..Cisco2960X-24PS-LCisco2960X-24PS-L تروپ   تروپ 2424 چوس چوس ددع   ددع 1919 .هباشم .هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ همیمضروتکاف   همیمضروتکاف شیپ.یلصا   شیپ.یلصا یتناراگ.لیوحتوداتزا   یتناراگ.لیوحتوداتزا
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ناجریس یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  اب  یصاصتخا  دناب  یانهپ  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091262000029 زاین :  هرامش 
ناجریس یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رهبا داگراساپ  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  دودحمان  مجح   MB 6 دناب یانهپ  یصاصتخا   wireless تنرتنیا سیورس  الاک :  مان 
تیاباگم 1 دادعت : 

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

همیمض روتکاف  شیپ  دشاب / یم  یلام  لاور  ماجنا  سانشراک و  دات  زا  دعب  تخادرپ  دشاب / یم  ناجریس  یتعنص  هاگشناد  دهعت  ماجنا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ

7813733385 یتسپ :  دک  تفاب ،  هداج  یادتبا  ناجریس -  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41522020-034  ، 42336901-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42336900-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک داهج  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   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000479 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544487-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   یصاصتخا   یصاصتخا دناب   دناب یانهپ   یانهپ سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 6565

X2 - 10GB-CX4X2 - 10GB-CX4  لدم لدم هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یسانشاوه هدکشهوژپ   :: 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   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 DL380 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003059000014 زاین :  هرامش 

یسانشاوه هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  یم  فذح  هدننک  تکرش  تسیل  دراوم  زا  کی  ره  نتشادن  تروص  رد  دوش  تیاعر  تسویپ  تسیل  قباطم  تامازلا  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنشابیم تکرش  هب  زاجم  نارهت  ناگدننک  نیمات  طقف  ( 2

.دیریگب سامت  یرجنس  سدنهم  یاقآ  هرامش 09129532918  ای  لاوس  ای  ماهیا  هتوگره  تروص  رد  ( 3

1497713611 یتسپ :  دک  یسانشاوه ،  هدکشهوژپ  راولب  برغ  تمه  نابوتا  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44580668-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787670-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10  DL380G10  DL380 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 108 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5sh2qeth8l8y2?user=37505&ntc=6154191
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6154191?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرتویپماک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
06153183711

1101092179001628 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدومحم هیناه  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   GB 128 تیفرظ یرومم  شلف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
سراپ یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  یددع  رتسیلب 2  یدنب  هتسب  عون   CR 1620 لدم  V 3 ژاتلو یا  هکس  ژراش  لباق  ریغ  یرتاب  الاک :  مان 

هملپ
هتسب 30 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   WR1 لدم سوم  یچم  دپ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   5WIRE لدم  ECG روتینام لباک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   E2060S لدم روتینام  هعطق  لباک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP212E لدم تروپ  هکبش 2   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   380W REAL لدم هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

لصادحوم داوج  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL هدنزاس عجرم   INTEL CPU 115X یتراجت مان  هنایار   CPU هدننک کنخ  لتنیا 1151  هدنزادرپ  نف  الاک :  مان 
تس 5 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
ADVANTECH هدنزاس عجرم   ADVANTECH یتراجت مان  هنایار   CPU هدننک کنخ   ADVANTECH 196004766N001 لدم هدنزادرپ  لماک  نف  الاک :  مان 

بونج یانیسر  متسیس  شیاپ  هدننک  هضرع  عجرم 
تس 5 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   Cooler Master یتراجت مان   P4 LGA FAN لدم هنایار   cpu نف الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تمیق  هیارا  هب  زاجم  رهشمرخ  نادابآ و  حطس  ناگدنشورف  طقف  یموب  یاهتکرش  ناگدننک و  دیلوت  ناگدنشورف و  زا  تیامح  یاتسار  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب طبترم  الاک  بسک  زاوج  تسیاب  یم  ناگدنشورف  تکرش و  انمض  .ددرگ  یمن  یسررب  دروم  یموب  ریغ  تاداهنشیپ  ریاس  / دشاب

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت اضر  ماما  ناتسرامیب  زیربت -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000987 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: دشابیم رظن  دم  ریز  تاصخشم  اب  چیئوس  ددع  6، هدش هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
24port 10/100/1000 managed with24 sfp port

هام  5 یلا تخادرپ 4 .دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  ، دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزهو  هدب  کیتامروفنا  دات  دروم 

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33355990-041  ، 33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 6969

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  .تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  طیارش  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  زادرپدوخ  یطابترا  طوطخ  تهج  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هباشم

.ددرگ علاطم  تاحیضوت 
1101001017000713 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
لزغ راگن  نیمارآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCI SYSTEMS INC هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان   HWIC-2FE لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 100 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

شیک نیرآ  سیت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان  نیچ  هدنزاس  روشک   k9-1921 لدم یتارباخم  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 100 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض تامازلا ، لیاف  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  هارمه  هب  یمسر  روتکاف  شیپ  .ددرگ  رکذ  کیکفت  هب  تمیق  هدش و  اضما  دادرارق  سیون  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایردفص 64572753 یاقآ  علطم  سانشراک  .دش  دیهاوخ  فذح  مالعتسا  زا  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  هناماس 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا .تسویپ   .تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ طیارش   طیارش وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم زادرپدوخ   زادرپدوخ یطابترا   یطابترا طوطخ   طوطخ تهج   تهج هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ علاطم   علاطم تاحیضوت   تاحیضوت .هباشم   .هباشم

7070
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یرادا تلادع  ناوید   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CPU 6248R GOLD g10 ددع دادعت 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ram2934 64g ددع دادعت 26 

hpe hba 16G P9D94A ددع دادعت 16 
1101004836000145 زاین :  هرامش 

یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 82E PCI-e FC HBA Dual Port لدم هنایار  رورس  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

بسک و ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   UNIT CPU-1 لدم  PLC عون  CPU لوژام الاک :  مان 
ماس راک 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSPEC هدنزاس عجرم   KINGSPEC یتراجت مان   PC3-12800 لدم  GB 8 تیفرظ  DDR3 هنایار مر  الاک :  مان 
رازفا نایوگ  یسدنهم 

ددع 26 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  نفلت 09122904602  هرامش  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4114143716 یتسپ :  دک  یربخم ،  یراتس خ  دیهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46044146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46044146-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GBGB  88 تیفرظ   تیفرظ   DDR3DDR3  هنایار هنایار مرمر   -- PLCPLC  عون عون   CPUCPU  لوژام لوژام هنایار - - هنایار رورس   رورس هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 7171
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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 11 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشمدک  ناریا  ) ماکاریا یتناراگاب  HP402DW رتنیرپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003292000289 زاین :  هرامش 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دارآ هکبش  ناماگشیپ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   dn 402 لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم فذح  هدننک  نیماتروتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروصرد  ددرگ  تسویپ  یتناراگ  طیارشو  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  الاک  لاسرا.دشاب  هدنزاس  تکرش  یلصا  پملپو  کپ  هاگتسد 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یلم  هکبش  نالک  فادها  یتسایس  یسانش  بیسآ  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002309 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا یلم  هکبش  نالک  فادها  یتسایس  یسانش  بیسآ  هرواشم  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88466034-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( دشابیم دشابیم هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا )) ماکاریا ماکاریا یتناراگاب   یتناراگاب HP402DWHP402DW رتنیرپ رتنیرپ ناونع : : ناونع 7272

تاعالطا تاعالطا یلم   یلم هکبش   هکبش نالک   نالک فادها   فادها یتسایس   یتسایس یسانش   یسانش بیسآ   بیسآ هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 7373
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

اشاس6153242 هکبش  تنرتنیا و  گنیتناکا  رازفا  مرن  هحفص 21)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ورین6153430 رفن  کی  دادعت  هب  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تاعالطا ،  یروانف  ینابیتشپ  هحفص 21)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6153576 حرشب  هرامش 1 و 2  هداد  زکارم  تیعضو  هحفص 21)یزاسهب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قرب6153710 عیزوت  هکبش  نویساموتا  تازیهجت  یرادهگن  هحفص 29)سیورس و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

داجیس و6153836 هناماس  رد  هدناتس 1400  هداد -  یریگرامآ  یاه  حرط  شزادرپ  یاهرازفا  مرن  نیمات 
تسویپ دادرارق  حرش  هب  ناریا  رامآ  زکرم  یاهحرط  یارجا  ینابیتشپ 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربراک6154273 )و 20  تنارتنیا طیحم  رد  نامزمه  ربراک   20  ) ازجم هکبش  ود  رد  نامزمه  ربراک  دادعت 50 
تنرتنیا طیحم  رد  نامزمه 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یور6154542 رب  یزادنا  هار  گنیروتینام  سیورس  سنسیال  هیهت   solar winds بصن و هارمه  هب 
رورس

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددع6154565 دیرخ 20  ضیوعت -  یتناراگ  ام - سانشراک  دیئات   - ناگرگ ناگیار  لیوحت  هباشم -  دک  ناریا 
 – هزور لیوحت 10  - Fnd-bm-V W158 P.t z s لدم سوراف  کرام  ینوریب  نیبرود 

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعالطا6154873 طخرب  لاسرا  شیالاپ و  تاعالطا ،  یروآ  عمج  ، یرادهگن  ، ینابیتشپ  ، تاعطق نیمات 
تاعالطا عیمجت  هناماس  یزکرم  رورس  هب  ناتسا  رامش  ددرت  یاههاگتسد 

هحفص 54) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 108 ھحفص 53 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  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 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

6155021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تحت رازفا  مرن  یاراد  ، یکشم یامن  اب  یتناس  مین  بوغرم  سالگ  یسکلپ  سنج  زا  ور  هحفص  ، یراوید لاتیجید  راد  میوقت  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ یاراد  زاین  دروم  تامیظنت  تهج  زودنیو 

1201009021000063 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

زاین دروم  تامیظنت  تهج  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  یاراد  ، یکشم یامن  اب  یتناس  مین  بوغرم  سالگ  یسکلپ  سنج  زا  ور  هحفص  ، یراوید لاتیجید  راد  میوقت  ولبات  - 
یمیول نفلت.هتفه 09161111012  یاهزور  شیامن  ناکما  هلاس  5 ربتعم یتناراگ  یاراد 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدنبنامز تروصب  یدالیم  یرمق و  ، یسمش خیرات  شیامن  ناکما  ، فورح دادعت  تیدودحم  نودب   ، ایند هدنز  یاهنابز  هیلک  هب  Text شیامن ناکما   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  تیریدم  رابنا  لخاد  هب  راب  هیلخت  لمح و  هنیزه  .دنمشوه  رتویپماک  هب  لاصتا  هنازور و  میظنت  زا  زاین  یب  هدش ،

6193633145 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  نکسم  کناب  تیریدم  یدباع -  دیهش  نابایخ  ناگدازآ -  نابایخ  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232128-061  ، 32219857-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232128-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تحت تحت رازفا   رازفا مرن   مرن یاراد   یاراد ،، یکشم یکشم یامن   یامن اباب   یتناس   یتناس مین   مین بوغرم   بوغرم سالگ   سالگ یسکلپ   یسکلپ سنج   سنج زازا   ورور   هحفص   هحفص ،، یراوید یراوید لاتیجید   لاتیجید راد   راد میوقت   میوقت ولبات   ولبات ناونع : : ناونع
تامیظنت تامیظنت تهج   تهج زودنیو   زودنیو

7474

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  تسالپومرت  درس  یکیفارت  گنر  رنیت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000175 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گنردوخ یتعنص  یدیلوت و  هدنزاس  عجرم   kg 250 یزلف هکشب   T683 گنر دک  یهاگدورف  دناب  صوصخم  تسالپومرت  کیلیرکا  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 1 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  یراذگراب  تادنتسم  ندرک  روهمم  تسویپ و  قباطم  اهب  زیلانآ  لودج  یراذگراب  هب  طورشم  مالعتسا  یسررب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد دوجو  تمیق  ات 25 % لیدعت  ناکما  یغالبا  رابتعا  هب  هجوت  اب 

ای 03133998800  03133998520 یگنهامه  : نفلت 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8164178831

35275050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35275062-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  یاهروحم  حطس  رد  یئزج  ود  گنر  اب  یقفا  شوقن  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000156 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قیمع هاچ  رفح  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسالپومرت تسالپومرت درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر وو   رنیت   رنیت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

ناتسزوخ ناتسزوخ ناتسا   ناتسا یاهروحم   یاهروحم حطس   حطس ردرد   یئزج   یئزج ودود   گنر   گنر اباب   یقفا   یقفا شوقن   شوقن یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  یاهروحم  حطس  رد  یکیناکم  هاگتسد  هلیسو  هب  یکیفارت  طوطخ  ءاحما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000157 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ناتسزوخ ناتسا  یاهروحم  حطس  رد  یکیناکم  هاگتسد  هلیسو  هب  یکیفارت  طوطخ  ءاحما  1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  ییوجشناد  تامدخ  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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یس یو  یپ  بسچرب  اب  ناشن  هار  یشک  طخ  هارمهب  سلگ  یسکلپ  سنج  زا  امنهار  ولبات  تخاس  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201098109000036 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  ییوجشناد  تامدخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
.دامرف لصاح  سامت  یدوواد  یاقآ  هرامش 09125406494 اب  لحم  زا  دیدزاب  تهج  افطل  - 1 - 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
هژورپ  1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یداصتقا  هسانش  یاراد  هدنشورف  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگاب  هناماس  رد  امتح  روتکاف  شیپ  - 2

1417466619 یتسپ :  دک  ییوجشناد ،  تنواعم  نامتخاس  رذآ -  خ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66481607-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66464066-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یاهروحم   یاهروحم حطس   حطس ردرد   یکیناکم   یکیناکم هاگتسد   هاگتسد هلیسو   هلیسو هبهب   یکیفارت   یکیفارت طوطخ   طوطخ ءاحما   ءاحما ناونع : : ناونع 7777

هار هار یشک   یشک طخطخ   هارمه   هارمه هبهب   سلگ   سلگ یسکلپ   یسکلپ سنج   سنج زازا   امنهار   امنهار ولبات   ولبات تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 7878

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 450  هب  رتم  یتناس  عافترا 5  هب  یکیتسال 33*90  ریگتعرس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050263000060 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رهش  یلاع  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نایسابع اضر  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایسابع  اضر  هدنزاس  عجرم   33x90x5 cm زیاس یکشم  درز و  یکیتسال  ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 450 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهگآ یتبث ، تارغت  نیرخآ  تکرش ، همانساسا  هارمه  هب  هدومن و  ءاضما  رهم و  ار  تمیق  داهنشیپ  هلخادم ، عنم  هماندهعت  مرف  دنفلکم  نایضاقتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما  تحص  یهاوگ  ییاسانش و  کرادم  سیسات ،

سایق نشور  یاقآ  یدشرم 09173747318  یاقآ   09171752349

7519636756 یتسپ :  دک  رهشیلاع ،  یرادرهش  رهشیلاع -  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33681020-0773  ، 33681020-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33681020-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   450450 دادعت   دادعت هبهب   رتم   رتم یتناس   یتناس   55 عافترا   عافترا هبهب     9090 ** یکیتسال  3333 یکیتسال ریگتعرس   ریگتعرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا رامش  ددرت  یاههاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  شیالاپ و  تاعالطا ،  یروآ  عمج  ، یرادهگن  ، ینابیتشپ  ، تاعطق نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعالطا عیمجت  هناماس  یزکرم  رورس  هب  نانمس 

1101004449000121 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/04 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دنیامن یراذگراب  هناماس  رد  ددجم  اضما  رهم و  زا  سپ  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  هناماس  رد  کرادم  یراذگراب  نمض  تسیابیم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  تاحفص  مامت  ءاضما  هعلاطم و  زا  سپ  تسیاب  یم  زین  تسویپ  دادرارق  لیاف 

3514713995 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرهطم  نادیم  ملعم  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442082-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440467-023 :: 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   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هبهب ناتسا   ناتسا رامش   رامش ددرت   ددرت یاههاگتسد   یاههاگتسد تاعالطا   تاعالطا طخرب   طخرب لاسرا   لاسرا وو   شیالاپ   شیالاپ تاعالطا ،  ،  تاعالطا یروآ   یروآ عمج   عمج ،، یرادهگن یرادهگن  ، ، ینابیتشپ ینابیتشپ  ، ، تاعطق تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
تاعالطا تاعالطا عیمجت   عیمجت هناماس   هناماس یزکرم   یزکرم رورس   رورس

8080
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DS-2CD2T43G241 تلوب نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قمع 60   U 6 کر

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  دیرخ -  تساوخرد  قبط 
1101001609003545 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزردوگ دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  متسر  هنایار  دادما  یتراجت  مان   DS-2CD1753G0-IZ لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 169 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

DS-2CD2T43G241 تلوب نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
قمع 60   U 6 کر

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  دیرخ -  تساوخرد  قبط 

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

32729111-045  ، 31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دیرخ -  -  دیرخ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط   6060 قمع   قمع   UU  66 کرکر     DS-2CD2T43G241DS-2CD2T43G241 تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8181
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کباب رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش گنیروتینام  زکرم  تهج  لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005616000068 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  کبابرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک لماع  متسیس  رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

کباب رهش  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپدمحا 09131931478 یاقآ  سامت  هرامش  ددرگ - یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت و  تسویپ  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7751811177 یتسپ :  دک  اروش ،  نادیم  بنجریت  متفه  یادهش  راولب  کبابرهش  کباب ،  رهش  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34122006-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34112005-034 :: 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

زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیهش هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  بصن و  ، هیهت : تامدخو الاک  تاصخشم.تسا  هباشم  الاکدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  حرش  هب  نکسم  کناب  یتشهب 

1101003609000132 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SNC-RZ25 لدم  IP camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هب نکسم  کناب  یتشهب  دیهش  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  بصن و  ، هیهت : تامدخو الاک  تاصخشم.تسا  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  حرش 

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش گنیروتینام   گنیروتینام زکرم   زکرم تهج   تهج لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8282

هبعش هبعش هکبش   هکبش تحت   تحت یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس وو   بصن   بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حابصم هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  بصن و  ، هیهت : تامدخو الاک  تاصخشم.تسا  هباشم  الاکدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  حرش  هب  نکسم  کناب 

1101003609000133 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SNC-CS20 لدم  IP camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش هب  نکسم  کناب  حابصم  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  بصن و  ، هیهت : تامدخو الاک  تاصخشم.تسا  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ 

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  برغ  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریواصت یزاس  هریخذ  شزادرپ و  تیریدم ،  زاس ،  هچراپکی  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005301000434 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  برغ  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
سراپ دنمشوه  کاریژآ  هدننک  هضرع  عجرم   ARYACAM یتراجت مان   MAISA-AHP3XX لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  تراظن  زاس و  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ اضما  رهم و  ) دشاب یم  یمازلا  ینف  تاصخشم  هارمهب  اهب  مالعتساگرب  ددجم  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

1388784851 یتسپ :  دک  یبرغ ،  مکی  نابایخ  رهم  خسار  اضریلع  دیهش  نابایخ  کلملا  لامک  نادیم  یزکرم  رسنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44508332-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44508332-021 :: 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

IP cameraIP camera هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8484

ریواصت ریواصت یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ وو   شزادرپ   شزادرپ تیریدم ،  ،  تیریدم زاس ،  ،  زاس هچراپکی   هچراپکی رورس   رورس ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تحت  نادرگ  ماد  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000592 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   VG4-A-PSU2 لدم  W 240 ناوت هتسب  رادم  نیبرود  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

ایرآ تراجت  ناله  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   EC-SP2202 لدم نادرگ  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
نایسراپ یالاک  دیفم  هدننک  هضرع  عجرم   WALL MOUNT BROCKET یتراجت مان   WMB-4500A لدم نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  یراوید  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف و داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  دشاب - یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  ددرگ – هیارا  تمیق  مالعتسا  طیارش  تاصخشم و  مرف  ساسا  رب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  ددرگ - یم  دودرم  داهنشیپ  یلام ، 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36264098-071  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم هکبش -  -  هکبش تحت   تحت نادرگ   نادرگ ماد   ماد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیهش هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  بصن و  ، هیهت : تامدخو الاک  تاصخشم.تسا  هباشم  الاکدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  حرش  هب  نکسم  کناب  یرهطم 

1101003609000134 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SNC-RZ50 لدم  IP camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب نکسم  کناب  یرهطم  دیهش  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  بصن و  ، هیهت : تامدخو الاک  تاصخشم.تسا  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  حرش 

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش هکبش   هکبش تحت   تحت یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس وو   بصن   بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب رهشلگ  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  بصن و  ، هیهت : تامدخو الاک  تاصخشم.تسا  هباشم  الاکدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  حرش  هب  نکسم 

1101003609000135 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SNC-DF40 لدم  IP camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش هب  نکسم  کناب  رهشلگ  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  بصن و  ، هیهت : تامدخو الاک  تاصخشم.تسا  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ 

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدازآ هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  بصن و  ، هیهت : تامدخو الاک  تاصخشم.تسا  هباشم  الاکدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  حرش  هب  نکسم  کناب 

1101003609000136 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SNC-CS10 لدم  IP camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش هب  نکسم  کناب  ناگدازآ  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  بصن و  ، هیهت : تامدخو الاک  تاصخشم.تسا  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ 

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  یزدنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000131 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

دحاو 2 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس وو   بصن   بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 8989

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزدنا   یزدنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دیرخ  طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000243 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   OD-VPI325-35MLPVS لدم  POE تیلباق اب  WDR 128 db اب زیاروتوم  زنل  لسکیپ  اگم  هس  هکبش  تحت  لادنو  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریوصت نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN
هاگتسد 24 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
شیوپ هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-VPI326-36P لدم  POE تیلباق اب   WDR 128 db اب لسکیپاگم  هس  سکاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریوصت نایار 
هاگتسد 28 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
ریوصت نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-NP3336 لدم هلاناک  هکبش 36  تحت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادقا تمیق  هئارا  هب  تبسن  نآ  ساسارب  یتسیاب  ناگدننک  نیمات  هدیدرگ و  همیمض  ینف  تاصخشم  یدنب و  هتسب  طیارش  اهب  مالعتسا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یعقاو  ریغ  دکناریا  .دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هارمهب  هدومن و  ءاضما  رهم و  ار  روکذم  کرادم  هدومن و 

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998602-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9191
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ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج  تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274001329 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هاگتسد کی  اگیگ  تروپ  چیئوس 8 + هاگتسد 1 وکسیس poe تروپ چیئوس 16 + هاگتسد کنیلپآ 5   poe تروپ چیئوس 8  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  7 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
نباکنت رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  روتکاف  شیپ  دشاب -  تامدخ  یتناراگ و  درادناتسا و  ناشن  یاراد  یلاسرا  یالاک  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

54222551-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تهج   تهج تاودا   تاودا ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوراف کرام  ینوریب  نیبرود  ددع  دیرخ 20  ضیوعت -  یتناراگ  ام - سانشراک  دیئات   - ناگرگ ناگیار  لیوحت  هباشم -  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 – هزور لیوحت 10  - Fnd-bm-V W158 P.t z s لدم

1101003681000044 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  داگراساپ  رصع  نایناریا  رف  هدنزاس  عجرم  سوراف  یتراجت  مان   FNV-BM-VW1580P.TZS لدم هکبش  تحت  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
داگراساپ رصع  نایناریا  رف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرام تلاب )  ینوریب (  نیبرود  ددع  دیرخ 20  ضیوعت -  یتناراگ  کناب -  سانشراک  دیئاتاب  ناگرگ -  رابنا  ناگیار  لیوحت  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 – هزور رثکادح 10  لیوحت   - Fnd-bm-V W158 P.t z s لدم سوراف 

4916685949 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  تیریدم  - یلم کناب  هار  هس  - یتشهب دیهش  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251692-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230054-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوراف سوراف کرام   کرام ینوریب   ینوریب نیبرود   نیبرود ددع   ددع   2 020 دیرخ   دیرخ ضیوعت -  -  ضیوعت یتناراگ   یتناراگ امام - - سانشراک   سانشراک دیئات   دیئات  - - ناگرگ ناگرگ ناگیار   ناگیار لیوحت   لیوحت هباشم -  -  هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
  – هزور هزور 1010 لیوحت   لیوحت  -  - Fnd-bm-V W158 P.t z sFnd-bm-V W158 P.t z s لدم   لدم

9393

تازیهجت تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تازیهجت هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005322000048 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم رف  نیمیس  نارهت  هدنزاس  عجرم   m 1000 هرقرق  PE شکور سنج  سم  یرون و  رات  یداه  سنج   3x4 fiber optic+3x2/5 mm^2 یبیکرت لباک  الاک :  مان 

رف نیمیس  نارهت  هدننک  هضرع 
هرقرق 500 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
رتسگ مایپ  طابترا  ناشکهک  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA هدنزاس عجرم   DH-IPC-HFW2439S-SA-LED-S2 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  ویرآ  متسیس  اناد  هعسوت  هدنزاس  عجرم  دراگلا  یتراجت  مان   LCM5212F لدم سکیف  ماد  لسکیپاگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ویرآ متسیس  اناد 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   30122A لدم  m 305 لوط  Cat 6 UTP هکبش لباک  الاک :  مان 
فالک 1,500 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
رف نمچ  هرهز  هدننک  هضرع  عجرم   KSS یتراجت مان   HVD1.5 لدم  1/5x100 cm زیاس یکیتسالپ  یشک  میس  لاناک  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

یگرزب هلا  حور  هدننک  هضرع  عجرم   ZHEJIANG DAHUA یتراجت مان   DH-IPC-HF3200P لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 16 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
رتخاب نابات  رتسگ  کدف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DAHUA یتراجت مان   JPC HFW 3300 لدم  CCTV CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

ینیما دهاج  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SWITCH 2900 WS-C2960-24TT-L هنایار هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   VELOCITY یتراجت مان   BNC لدم هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   NVR5432-4K لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مهس همیب  تخادرپ  هنیزه.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعب  بصن  لقن ،  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  تسویپ  یلصا  زاین  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  راکنامیپ  امرفراک و 

5716148764 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  فراع  نابایخ  شبن  رویرهش  نابایخ 8  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33828650-044  ، 33828971-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33868910-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاشنامرک

هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکذ  ) ..دوجوم تامدخ  حرش  دروارب و  ساسارب  هاشنامرک  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسیمازلا هناماس  رد  سامت  هرامش 

1101003240000097 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
فیدر 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همانیهاوگ یاراد  ) قرب تاسیسات  هبتر  یاراد  یاه  تکرش  ناراکنامیپ و  ودشاب  یم  دقن  نروصب  رابتعا  تخادرپ.دشاب  یم  لاس  کی  نامیپ  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  ،HSE همانیهاوگ ،ICT تیحالص همانیهاوگ  یاراد  تکرشای  و  ،( HSE همانیهاوگ ،ICT تیحالص

6715875377 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  ثاریم  نابایخ  دهاش  کراپ  بنج  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38380045-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367401-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لکلک هرادا   هرادا هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرام یلخاد  نیبرود  ددع  دیرخ 80  ضیوعت -  یتناراگ  ام - سانشراک  دیئاتاب  ناگرگ -  رابنا  ناگیار  لیوحت  هباشم -  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - هزور لیوحت 10  - flc.SA.MD431 لدم سوراف 

1101003681000045 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  داگراساپ  رصع  نایناریا  رف  هدنزاس  عجرم   PHAROS یتراجت مان   FIC SA MD 431 لدم  dome هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
داگراساپ رصع  نایناریا  رف  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 80 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرام ماد )  یلخاد (  نیبرود  ددع  دیرخ 80  ضیوعت -  یتناراگ  کناب -  سانشراک  دیئاتاب  ناگرگ -  رابنا  ناگیار  لیوحت  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 – هزور رثکادح 10 لیوحت   - flc.SA.MD431 لدم سوراف 

4916685949 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  تیریدم  - یلم کناب  هار  هس  - یتشهب دیهش  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251692-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230054-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

domedome هکبش   هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیرهم نامرد  تشادهب  هکبش   :: 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   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیرهم ناتسرهش  ( هناگیب عابتا   ) یزار تمالس  هاگیاپ  مزاول  هیلک  اب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هدهاشم  تسویپ 
روپیلع  09132749374

1101030731000021 زاین :  هرامش 
زیرهم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یرادا لحارم  ندش  یط  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نیرظان  دات  زا  دعب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هدهاشم  امتح  تسویپ 

8981938145 یتسپ :  دک  هیمطاف ،  نادیم  زیرهم  ناتسرهش  زیرهم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32523161-035  ، 32523150-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32523091-035 :: 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

تاعالطا6154873 طخرب  لاسرا  شیالاپ و  تاعالطا ،  یروآ  عمج  ، یرادهگن  ، ینابیتشپ  ، تاعطق نیمات 
تاعالطا عیمجت  هناماس  یزکرم  رورس  هب  ناتسا  رامش  ددرت  یاههاگتسد 

هحفص 54) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

مزاول مزاول هیلک   هیلک اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 108 ھحفص 72 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d87xn2kaxjwwz?user=37505&ntc=6154669
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6154669?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6155018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Heraeus Electro nite/Checkmate III امد ،  سنل  رتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لاسرا  (- ینف تاعالطا  اب  هارمه  ) دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام 2 هیوست

1101001469001387 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنرفا تعنص  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   ACCESSORIES یتراجت مان   A71004-12 لدم امد  یریگ  هزادنا  هاگتسد  سنل  الاک :  مان 
ددع  1 دادعت : 

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

یسردم 09381587766 یقآ  ینف  -Heraeus Electro nite/Checkmate III امد ،  سنل  رتست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لاسرا  (- ینف تاعالطا  اب  هارمه  ) دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام 2 هیوست

3717845561 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تایب  ینیما  نادیم  شبن  هاگورین  نابایخ  مق  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38800230-025  ، 38828280-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38822401-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

امد6155018 یریگ  هزادنا  هاگتسد  هحفص 73)سنل  )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

تازیهجت6154581 هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 58)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت6154581 هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 58)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

امد امد یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد سنل   سنل ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6153270 لباک   - BNC شینف  - Hmdi هب  vga لیدبت لباک  یفرصم - -  داوم  تازیهجت  تسیل 
...و ییوشتسد  عیام  نیفاراپ و  نغور  نامیس و  رجآ و  درگلیم...و و 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یروانف6153887 دحاو  دنمشوه  قیرح  مالعا  لنپ  بصنو  هحفص 32)یرادیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هلول6154020 طبار  قرب -  هلول  یتارباخم -  لباک  قیرح (  مالعا  ریگدزد و  متسیس  تخاسریز  تازیهجت 
 ( قرب تکاد  یشک - 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6154452 مالعا  متسیس  یارجا  تهج  تازیهجت  بصنو  هحفص 32)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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 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

6153220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکع قباطم   DT-60T لدم یتلو )  ) وکیز گنیجیپ  رکیپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003346 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 : 
1401/11/13 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

سکع6153220 قباطم   DT-60T لدم یتلو )  ) وکیز گنیجیپ  هحفص 74)رکیپسا  گنیجیپ  ( گنیجیپ

سکع سکع قباطم   قباطم   DT-60TDT-60T لدم   لدم یتلو ) ) یتلو  ) ) وکیز وکیز گنیجیپ   گنیجیپ رکیپسا   رکیپسا ناونع : : ناونع 9999

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

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

زا 108 ھحفص 74 
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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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف جیلخ  هراتس  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PGSOC-LEC-building-TE-01998 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

www.pgsoc.ir :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیهت لماش   ) ینف کرادم  یحارط  یاهتیلاعف  لماش  هک   EPC تروص هب  نانکراک  ددرت  نامتخاس  هدنامیقاب  یاهتیلاعف  لیمکت  ثادحا و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنامیقاب  یاهتیلاعف  یارجا  و  یفرصم ) ریغ  یفرصم و   ) حلاصم هیهت  یلبق ،) هدش  دیلوت  کرادم  لیمکت  دیدج و  کرادم 

دانسا  رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  لایر   2،000،000 دانسا : دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر همان 12.240.000.000  تنامض 

دوخ راولب  تفن ، نادیم  ینامیلس ، رادرس  دیهش  راولب  ریمخ ، ردنب  هب  سابعردنب  روحم  رتمولیک 13  سابعردنب ، هصقانم : یداهنشیپ  هتسب  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
اهدادرارق یقوقح و  روما  سراف ، جیلخ  هراتس  تفن  تکرش  ییافک ،

یلخاد 2597  076-31310000 :: 31312677-076 و 076-31313357 - نفلت :: PGSOC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

076-31313131 :: سکف :: Legal@pgsoc.irسکف 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

نانکراک6153537 ددرت  نامتخاس  هدنامیقاب  یاهتیلاعف  لیمکت  ثادحا و  هحفص 15)یراذگاو  ددرت  ( ددرت

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

تاعالطا6154873 طخرب  لاسرا  شیالاپ و  تاعالطا ،  یروآ  عمج  ، یرادهگن  ، ینابیتشپ  ، تاعطق نیمات 
تاعالطا عیمجت  هناماس  یزکرم  رورس  هب  ناتسا  رامش  ددرت  یاههاگتسد 

هحفص 54) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نانکراک نانکراک ددرت   ددرت نامتخاس   نامتخاس هدنامیقاب   هدنامیقاب یاهتیلاعف   یاهتیلاعف لیمکت   لیمکت وو   ثادحا   ثادحا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 100100

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

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

زا 108 ھحفص 75 
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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

نوراک تعنص  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KARUN-1093-53011631 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6153911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 29-10-1401 عورش 26-10-1401 - هطوبرم - تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ  تاو - ولیک   33 یراک قرب  یکیتسال  شکتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

هکبش6153270 لباک   - BNC شینف  - Hmdi هب  vga لیدبت لباک  یفرصم - -  داوم  تازیهجت  تسیل 
...و ییوشتسد  عیام  نیفاراپ و  نغور  نامیس و  رجآ و  درگلیم...و و 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یروانف6153887 دحاو  دنمشوه  قیرح  مالعا  لنپ  بصنو  هحفص 32)یرادیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاو6153911 ولیک   33 یراک قرب  یکیتسال  هحفص 6)شکتسد  قیرح  ( قیرح

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

هلول6154020 طبار  قرب -  هلول  یتارباخم -  لباک  قیرح (  مالعا  ریگدزد و  متسیس  تخاسریز  تازیهجت 
 ( قرب تکاد  یشک - 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6154452 مالعا  متسیس  یارجا  تهج  تازیهجت  بصنو  هحفص 32)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6153416 تظافح  متسیس  هحفص 15)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6153657 تظافح  هحفص 15)یاهمتسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6154703 تظافح  تازیهجت  هحفص 15)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تاو تاو ولیک   ولیک   3333 یراک یراک قرب   قرب یکیتسال   یکیتسال شکتسد   شکتسد 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 108 ھحفص 76 
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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   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6153270 لباک   - BNC شینف  - Hmdi هب  vga لیدبت لباک  یفرصم - -  داوم  تازیهجت  تسیل 
...و ییوشتسد  عیام  نیفاراپ و  نغور  نامیس و  رجآ و  درگلیم...و و 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هلول6154020 طبار  قرب -  هلول  یتارباخم -  لباک  قیرح (  مالعا  ریگدزد و  متسیس  تخاسریز  تازیهجت 
 ( قرب تکاد  یشک - 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6153632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  اب  قباطم   - TrueChrome AF پوکسورکیم یور  رب  بصن  صوصخم  لاتیجید  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004246000234 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ طیارش  اب  قباطم   - TrueChrome AF پوکسورکیم یور  رب  بصن  صوصخم  لاتیجید  یساکع  نیبرود  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  هنیزه  تسیمازلا -  یتسویپ  مرف  لیمکت  یمسر و  روتکاف  ندوب  اراد  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یلخاد 400  اب  زاین  تروص  رد  - 

 : یتسپ دک  ناریا ،  یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  شواک   کرهش  شواک  راولب  نیوزق  جرک  نابوتا  رتمولیک 9  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3365164776

32106000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32106000-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پوکسورکیم پوکسورکیم یور   یور ربرب   بصن   بصن صوصخم   صوصخم لاتیجید   لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 102102
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ناتسلگ ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مک یدنه  یرادربملیف  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005460000024 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا نایناب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  کینوساناپ  یتراجت  مان   SDR-S15GC لدم لاتیجید  مک  یدنه  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  تمیق  یراذگراب  تهج  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4917643931 یتسپ :  دک  نارادساپ ،  نابایخ  یادتبا  جع ،) ) رصعیلو نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222677-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232600-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریبک هپت  لگ  یرایهد   :: 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   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایس تباث و  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091214000005 زاین :  هرامش 

یر ناتسرهش  ون  هعلق  شخب  ریبک  هپت  لگ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ هب  حرش  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1845177415 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  (- هر ) ینیمخ ماما  نابایخ  یاهتنا  - ریبک هپت  لگ  یاتسور  - نیمارو هداج  رتمولیک 18  - یر یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36673436-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36673436-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مکمک یدنه   یدنه یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

رایس رایس وو   تباث   تباث یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 104104
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکساراپال نیبرود  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تیفیک  اب  یلخاد /  دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دک  .دوش  هعلاطم  تقد  اب  افطل  تاحیضوت 

.ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد 
1101050259001368 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب  دک 1170  یکشزپ  یپوکسوراپال  نیبرود  فرصم  رابکی  شکور  الاک :  مان 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا اهتکرش  شورف  هدنیامن  ، دشاب  IMED رد الاکو  تکرش  مان  ندوب  هدنیامن  تروصرد  ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارکو  ناتسرامیبرابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  48 تدم فرظ  هنومن  هئارا  ، ههام 2 روتکاف هیوست.دنشاب  هتشاد  نارهترد  شورفزوجمدیابردام  تکرشو  IMED رظن

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22548679-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یریگ6153317 هزادنا  زکرم  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 15)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتکاف6153550 شیپ  دیرخ -  تساوخرد  قبط  قمع 60   U 6 کر  DS-2CD2T43G241 تلوب نیبرود 
تسا یمازلا 

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هبعش6153603 هکبش  تحت  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  بصن و  ، هحفص 58)هیهت هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

پوکسورکیم6153632 یور  رب  بصن  صوصخم  لاتیجید  یساکع  هحفص 15)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

6153659IP camera هتسب رادم  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریواصت6153817 یزاس  هریخذ  شزادرپ و  تیریدم ،  زاس ،  هچراپکی  هحفص 58)رورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یمیم تیفیک   تیفیک اباب   یلخاد /  /  یلخاد دیلوت   دیلوت یالاک   یالاک اباب   تیولوا   تیولوا // هباشم هباشم دکدک   .دوش   .دوش هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   افطل   افطل تاحیضوت   تاحیضوت یپوکساراپال   یپوکساراپال نیبرود   نیبرود رواک   رواک ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یمیم   عوجرم   عوجرم تیفیک   تیفیک مدع   مدع تروص   تروص ردرد   .دشاب   .دشاب

105105
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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

هتسب6153960 رادم  نیبرود  هیذغت  عبنم  هکبش -  تحت  نادرگ  ماد  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هبعش6154011 هکبش  تحت  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  بصن و  ، هحفص 58)هیهت هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مک6154045 یدنه  یرادربملیف  نیبرود  هحفص 15)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6154051 رادم  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6154078 تحت  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  بصن و  ، هحفص 58)هیهت هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نآ6154146 یبناج  مزاول  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  هحفص 15)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6154368 نیبرود  یزدنا  هار  هحفص 58)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6154392 دیرخ  طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6154532 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج  هحفص 58)تاودا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رایس6154543 تباث و  یتوص  هحفص 15)متسیس  نیبرود  ( نیبرود

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

یالاک6154562 اب  تیولوا  / هباشم دک  .دوش  هعلاطم  تقد  اب  افطل  تاحیضوت  یپوکساراپال  نیبرود  رواک 
.ددرگ یم  عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  تیفیک  اب  یلخاد /  دیلوت 

هحفص 15) نیبرود  ( نیبرود

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

ددع6154565 دیرخ 20  ضیوعت -  یتناراگ  ام - سانشراک  دیئات   - ناگرگ ناگیار  لیوحت  هباشم -  دک  ناریا 
 – هزور لیوحت 10  - Fnd-bm-V W158 P.t z s لدم سوراف  کرام  ینوریب  نیبرود 

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت6154581 هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 58)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لک6154626 هرادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  هحفص 58)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6154658dome هکبش تحت  هتسب  رادم  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مزاول6154669 هیلک  اب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 58)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لوفزد ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004709000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154698 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوفزد  نایوجنگ  رتکد  ناتسرامیب  تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت ، لمح ، شورف ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوفزد  ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

زاس هریخذ  هاگتسد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یت یآ 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
15:00 تعاس : 1401/12/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

- یرتسگداد نابایخ  شبن  تسپ  نابایخ  دادرخ  راولب 15  لوفزد - ناتسرهش  ناتسزوخ -  ، 6461669969 یتسپ :  دک  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هاگشناد یزکرم  داتس 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاه6153469 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

ریواصت6153817 یزاس  هریخذ  شزادرپ و  تیریدم ،  زاس ،  هچراپکی  هحفص 58)رورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگتسد6153875 هس  - QNAP TS-464-4G NAS) 2  ) یا هکبش  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  -1
(western Digital red pro SATA10TB HDD) دراه

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ناتسرامیب6154698 تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت ، لمح ، هحفص 81)شورف ، زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسرامیب ناتسرامیب تاعالطا   تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیوحت ، ، لیوحت لمح ، ، لمح شورف ، ، شورف ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیولوا - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  -  Base-tx&1000baseFX media 1000/100/10 converter تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا

1101092113000837 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   ML370 G6 E5540 SFF BASE AP SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ML370 G6 E5540 SFF BASE AP SVRML370 G6 E5540 SFF BASE AP SVR لدم   لدم هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  همیمض  تسویپ  هب  یلیمکت  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000426 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant Dl580 G5 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  رف 22166414  نیتم  دیرخ : سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

intel xeon cpuintel xeon cpu اباب   رورس   رورس ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هس  یس و  هبعش  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 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدر ،R410 دربم زاگ  ،BTU18000 یشیامرس تیفرظ   ، دشاب یناریا  الاک  ، رورس قاتا  صتخم  یناریا  یراوید  تیلپسا  یزاگ  رلوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رترونیا  - یفرصم متسیس  ، A  + یژرنا

1101090832000039 زاین :  هرامش 
نارهت هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

عجرم دامتعا  هیوهت  ناهج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   btu\hr 18000 تیفرظ  JT.DS-18 لدم یشیامرس  یشیامرگ و  یلاناک  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 
دامتعا هیوهت  ناهج  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب تروص  نیا  ریغ  ردو  ددرگ  هجوت  تسویپ  هب  یراذگ  تمیق  رد  دشاب   Auto Power On متسیس هب  زهجم  امتح  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دیق  تاصخشم  امتح  روتکاف  شیپ  ردو  دشاب  یم  لاطبا  هناشن 

1178675641 یتسپ :  دک  کالپ 140 ،  ییاحطب  دیهش  هچوک  بنج  ناسارخ  نابایخ  ناسارخ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33138742-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33138741-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوراک تعنص  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KARUN-1092-54010906 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-11-01هرامش عورش 26-10-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6153891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10PLUS لدم  HP رورس هاگتسد  ود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  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

هدر هدر ،،R410R410 دربم   دربم زاگ   زاگ ،،BTU18000BTU18000 یشیامرس   یشیامرس تیفرظ   تیفرظ  ، ، دشاب دشاب یناریا   یناریا الاک   الاک ،، رورس رورس قاتا   قاتا صتخم   صتخم یناریا   یناریا یراوید   یراوید تیلپسا   تیلپسا یزاگ   یزاگ رلوک   رلوک ناونع : : ناونع
رترونیا رترونیا  - - یفرصم یفرصم متسیس   متسیس ، ، AA  + + یژرنا یژرنا

109109

G10PLUSG10PLUS لدم   لدم   HPHP  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگشناد هب  هتسباو  فاوخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000299 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

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

فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب رابنا  لیوحت   - هدنشورف اب  لمح  هنیزه   - هاگشناد لاور  قبط  تخادرپ   - یتناراگ یاراد  لوصحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9561747671 یتسپ :  دک  فاوخ ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  رصعیلو -  راولب  ملعم -  نادیم  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیگهک و  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس نویساموتا  تهج  رورس  ددع  کی  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000185000017 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS439U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

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

دینک یراذگ  تمیق  یتسویپ  تاصخشم  تساوخرد و  قبط  طقف  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنرب  رگ  هصقانم  هدهع  رب  رابنا  ات  لمح 

.دشاب هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  هارمه  یمالعا  تمیق 

7591741431 یتسپ :  دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا  یزرواشکداهج  نامزاس  - یرهطم راولب  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334622-074  ، 33337281-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337281-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DL380DL380 لدم   لدم هنایار   هنایار هکبش   هکبش رورس   رورس ناونع : : ناونع 11 11 1 1

نامزاس نامزاس نویساموتا   نویساموتا تهج   تهج رورس   رورس ددع   ددع کیکی   تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا رد  شوش  یعامتجا  نیمات  یلع  ماما  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یالاک.دوش یراذگرابوءاضمارهمو  هعلاطمدروم  تسویپ  هباهب  مالعتسارد  ینف  تاصخشمو  طیارش  ( یژولویدار  pacs رورس  : ) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابالاکدک ناریا  هباشم  رظندروم 

1101093025000027 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  شوش  یعامتجا  نیمات  یلع  ماما  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

دیشلد هدننک  هضرع  عجرم   ICRCO یتراجت مان   CLARiTY PACS لدم یژولویدار   pacs رورس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

رهم هعلاطم و  دروم  تسویپ  هب  اهب  مالعتسا  رد  ینف  تاصخشم  طیارش و  یژولویدار )  pacs رورس  ) یرادرب ریوصت  هاگتسد  لاصتا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعاجش 09019146501 یاقآ  سامت  هرامش   . دشاب الاک  دک  ناریا  هباشم  رظن  دروم  یالاک  .دوش  یراذگراب  ءاضما و 

6471773173 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ع )  ) یلع ماما  نامرد  زکرم  ع - )  ) قداص رفعج  ماما  راولب  شوش -  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42831228-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42831228-061 :: 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

6153215ML370 G6 E5540 SFF BASE AP SVR لدم هنایار  هحفص 81)رورس  رورس  ( رورس

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

6153809intel xeon cpu اب هحفص 81)رورس  رورس  ( رورس

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

ریواصت6153817 یزاس  هریخذ  شزادرپ و  تیریدم ،  زاس ،  هچراپکی  هحفص 58)رورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یشیامرس6153831 تیفرظ   ، دشاب یناریا  الاک  ، رورس قاتا  صتخم  یناریا  یراوید  تیلپسا  یزاگ  رلوک 
رترونیا  - یفرصم متسیس  ، A  + یژرنا هدر  ،R410 دربم زاگ  ،BTU18000

هحفص 81) رورس  ( رورس

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

6153891G10PLUS لدم  HP رورس هاگتسد  هحفص 81)ود  رورس  ( رورس

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

6154191G10 DL380 رورس هحفص 40)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6154315DL380 لدم هنایار  هکبش  هحفص 81)رورس  رورس  ( رورس

CLARiTY PACSCLARiTY PACS لدم   لدم یژولویدار   یژولویدار   pacspacs رورس   رورس ناونع : : ناونع 113113

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

6154398GB 8 تیفرظ  DDR3 هنایار مر  -PLC عون  CPU لوژام هنایار - رورس  هکبش  هحفص 40)تراک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یور6154542 رب  یزادنا  هار  گنیروتینام  سیورس  سنسیال  هیهت   solar winds بصن و هارمه  هب 
رورس

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامزاس6154591 نویساموتا  تهج  رورس  ددع  کی  هحفص 81)تساوخرد  رورس  ( رورس

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

تاعالطا6154873 طخرب  لاسرا  شیالاپ و  تاعالطا ،  یروآ  عمج  ، یرادهگن  ، ینابیتشپ  ، تاعطق نیمات 
تاعالطا عیمجت  هناماس  یزکرم  رورس  هب  ناتسا  رامش  ددرت  یاههاگتسد 

هحفص 54) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6154875CLARiTY PACS لدم یژولویدار   pacs هحفص 81)رورس رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا.تسویپ  گرب  قبط  بایغ  روضح  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030292001011 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  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 7 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا مالعتسا  مرف  لیمکت  ای  روتکاف  شیپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  دصقم  ات  الاک  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ههام  شش  تخادرپزاب  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا.تسویپ   دکناریا.تسویپ گرب   گرب قبط   قبط بایغ   بایغ روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1141 14
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اپیاس تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6153855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/24 رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  14013923 یرزیل کیرتکلاوتوف  حطس  روسنس  2022/12/22 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6153859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/02 رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  14014341 یرزیل کیرتکلاوتوف  حطس  روسنس  1202023/01/16 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

یرزیل یرزیل کیرتکلاوتوف   کیرتکلاوتوف حطس   حطس روسنس   روسنس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 115115

یرزیل یرزیل کیرتکلاوتوف   کیرتکلاوتوف حطس   حطس روسنس   روسنس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1161 16
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

148423 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6153924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PT1000 روسنس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسا6153503 هباشم  دکناریا.تسویپ  گرب  قبط  بایغ  روضح  هحفص 87)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

یرزیل6153855 کیرتکلاوتوف  حطس  روسنس  هحفص 87)نیمات  روسنس  ( روسنس

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

یرزیل6153859 کیرتکلاوتوف  حطس  روسنس  هحفص 87)نیمات  روسنس  ( روسنس

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

6153924PT1000 روسنس هحفص 87)دیرخ  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

PT1000PT1000 روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17
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ناتسرل ناتسا  بالضاف  بآ و   :: 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   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم اب  قباطم  ...و  یئوشک  هکلف  ریش  - یچیئوس ریش  روتنک 1/2 - یزلف -  تسب   - نیلپورپ لیدبت  وناز و  تالاصتا :  دیرخ :  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ءاهب مالعتسا  رد  هدش  دیق  الاک  ینف 

1101001340000153 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  بالضاف  با و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

bar 16 راشف یا  هدند  لاصتا  عون   in 3/4 زیاس یجنرب  ییوشک  لصو  عطق و  مزیناکم  یتعنص  یگناخ و  تاسیسات  دربراک  بآ  یا  هکلف  یتعنص  ریش  الاک :  مان 
ریش ناریا  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تارابتعا لحم  زا  تخادرپ.دشاب  یم  لمع  کالم  تسویپ  ینف  تاصخشم  .دشاب  یم  تساوخرددروم  یالاک  هباشم  هدش  باختنا  یالاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  تکرش  همانساسا  .دشاب  یم  دقن  هوجو  تروصب  ینارمع 

6813937884 یتسپ :  دک  یرتم ،  راولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33225804-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33226102-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و یئوشک   یئوشک هکلف   هکلف ریش   ریش -- یچیئوس یچیئوس ریش   ریش - - 1/21/2 روتنک   روتنک یزلف -  -  یزلف تسب   تسب  - - نیلپورپ نیلپورپ لیدبت   لیدبت وو   وناز   وناز تالاصتا :  :  تالاصتا دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 118118
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک متسیس  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001477 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لصادحوم داوج  هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  رواپ  نیرگ  یتراجت  مان   GP300A لدم هنایار  گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا ای  دشاب  یروهمج  تسایر  یاتفا  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات  تکرش  .دوش  هدناسر  یضاقتم  سانشراک  دات  هب  دیاب  الاک  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .دیامن  هئارا  الاک  دات  همان  قوف  همانیهاوگ  هدنراد  یاه  تکرش 

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

43230173-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هنایار گنیچیئوس   گنیچیئوس هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 1191 19

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

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

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

زا 108 ھحفص 91 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cev9bfgn5nn4v?user=37505&ntc=6153546
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6153546?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001079000048 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C2960-24TT-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

عجرم  UNINETCO یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   U9E3-10M2 لدم  m 2 لوط سکلپاد   SC-LC دم لگنیس  یرون  ربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ماک طابترا  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   UNINETCO هدنزاس

ددع 4 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC LH-SM لدم یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان  هکبش   DFEUR12SCM لدم  SC روتپادآ اب  تروپ  لنپ 12  چپ  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

دامع تراجت  هژیوآ  هدننک  هضرع  عجرم   DRAKA یتراجت مان   m 1 لوط  UCFIBER600187 لدم یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 320 دادعت : 

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

یولیس  ) دصقم ات  لمح  هنیزه  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسویپ و  لیاف  هب  هجوتاب  افطل  .دنشابیم  هباشم  هناماس  یاه  دکناریا  مرتحم ، هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرفب مالعا  ار  دوخ  ییاهن  تمیق  نانمس )

3517713111 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش  ولیس  یصاصتخا  هداج  رنهاب  دیهش  نابایخ  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327713-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327264-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتدورب یتدورب یاهمتسیس   یاهمتسیس تاعطق   تاعطق ملق   ملق   1010 ناونع : : ناونع 12 112 1
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یتدورب یاهمتسیس  تاعطق  ملق   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000591 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  سیئوس  هدنزاس  روشک   CAPACITOR یتراجت مان   3BHL000606P0002 لدم  MF 2 تیفرظ  V 4950 ژاتلو زاف  هس  یتعنص  نزاخ  الاک :  مان 

ماس راک  بسک و  ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   ABB
ددع 80 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
رمیلپ شم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 30 یلور هتسب   m 1 زیاس  CE161 لدم دلیشکار  هلول  یدنب  قیاع  راون  الاک :  مان 

هقلح ( لور )30 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

رتسگ شیاسآ  راک  ناوت  تکرش  هدننک  دیلوت  عجرم  کایرآ  رمیارپ  راون  یتراجت  مان   g 1300 یلور هتسب  زاگ  تفن و  بآ و  نویسالوزیا  هلول  یدنب  قیاع  راون  الاک :  مان 
رتسگ شیاسآ  راک  ناوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم 

هقلح ( لور )80 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

کی مگ  یدمحم  نیرسن  هدننک  هضرع  عجرم   MAXEEDER یتراجت مان   MX لدم رواپ  لباک  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  سیئوس  هدنزاس  روشک   CAPACITOR یتراجت مان   3BHL000359P0003 لدم  MF 240 تیفرظ  V 3300 ژاتلو زاف  هس  یتعنص  نزاخ  الاک :  مان 

ماس راک  بسک و  ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   ABB
ددع 80 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
تعنص ایوپ  رتسگ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   RSN یتراجت مان   Hz 50 سناکرف  µf 6/3 تیفرظ  V 400 ژاتلو زاف  کت  یتعنص  نزاخ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

کیناکم هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LC1DT32M7 لدم  AC V 220 نیبوب ژاتلو   A 32 نایرج تدش  روتکاتنک  الاک :  مان 
ناریا

ددع 30 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

ناژور کت  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   BF4M2012C یتعنص لزید  روتوم   c 83 تاتسومرت الاک :  مان 
ناتسزوخ ساملا 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XMLA070D2C11 لدم میظنت  لباق  ریغ  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   WIKA یتراجت مان   SERIES 12 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  داهنشیپ  هدش  تسویپ  مالعتسا  طیارش  ینف و  تاصخشم  مرف  ساسا  رب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  ییالاک  دک  زا 

هدش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  اضاقت  حرش 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36264098-071  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نامرک قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/11/5هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6153906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  ددع  دادعت 2 2960G-8-TCL SUP:SISCO چیئوس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

134519 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6153925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس یتیمیسکارپ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

29602960 G-8-TCL SUP:S ISCOG-8-TCL SUP:S ISCO چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 122122

چیئوس چیئوس یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 123123
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ناسارخ دالوف  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

147566 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

srm.kscco.ir :: عبنم :: 1401/10/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدورتکلا چیئوس  لول  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس 9300)  ) تروپ هکبش 48  اتید  وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005071000616 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   48P-2960-POE لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09125410703 نفلت   . تسویپ هب  تاصخشم  هباشم و  دک  ناریا  انمض  وکسیس 9300)  ) تروپ هکبش 48  اتید  وکسیس  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمحم

4513713111 یتسپ :  دک  ناجنز ،  قرب  عیزوت  تکرش  - یلامش یدعس  - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33157331-024  ، 33451461-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33157287-024 :: 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

لتاکلآ6153397 یاهچیئوس  هحفص 8)نیمأت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یدورتکلا یدورتکلا چیئوس   چیئوس لول   لول ناونع : : ناونع 124124

(( 93009300 وکسیس   وکسیس  ) ) تروپ تروپ   4848 هکبش   هکبش اتید   اتید وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 125125
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هکلف6153535 ریش  - یچیئوس ریش  روتنک 1/2 - یزلف -  تسب   - نیلپورپ لیدبت  وناز و  تالاصتا :  دیرخ : 
...و یئوشک 

هحفص 89) چیئوس  ( چیئوس

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

هنایار6153546 گنیچیئوس  هیذغت  هحفص 89)عبنم  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6153639 تازیهجت  هحفص 89)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

یتدورب6153690 یاهمتسیس  تاعطق  ملق  هحفص 89)10  چیئوس  ( چیئوس

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

61539062960G-8-TCL SUP:SISCO هحفص 89)چیئوس چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6153925 یتیمیسکارپ  هحفص 89)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

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

یدورتکلا6153934 چیئوس  هحفص 89)لول  چیئوس  ( چیئوس

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

سپ6154038 دیرخ.لانیجروا  الاک  .Cisco2960X-24PS-L تروپ 24 چوس ددع  19 .هباشم دک  ناریا 
ددرگ همیمضروتکاف  شیپ.یلصا  یتناراگ.لیوحتوداتزا  سپ  هتفه  کی  هیوست  .IT داتزا

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6154164X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  هحفص 40)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرتویپماک6154209 هحفص 40)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هحفص 40)چیئوس6154331 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس 9300)6154450  ) تروپ هکبش 48  اتید  وکسیس  هحفص 89)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

هتسبرادم6154532 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج  هحفص 58)تاودا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت6154581 هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 58)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

سپ6154038 دیرخ.لانیجروا  الاک  .Cisco2960X-24PS-L تروپ 24 چوس ددع  19 .هباشم دک  ناریا 
ددرگ همیمضروتکاف  شیپ.یلصا  یتناراگ.لیوحتوداتزا  سپ  هتفه  کی  هیوست  .IT داتزا

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی یور  ار  سانجا  لک  تمیق  تسا  هدش  تسویپ  تاصخشم  اب  مزاول  دروم  دوش 14  هعلاطم  تسویپ  کرادم  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دوش هعلاطم  تسویپ   ) دوش هداد  ددع 

1101030458000182 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   LOOP TELECOM هدنزاس عجرم   LOOP TELECOM یتراجت مان   12FXS لدم هلاناک  ادص 12  تراک  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 
دیما یطابترا  دنمشوه  یاهراکهار  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هداد  ددع  کی  یور  ار  سانجا  لک  تمیق  تسا  هدش  تسویپ  تاصخشم  اب  مزاول  دروم  دوش 14  هعلاطم  تسویپ  کرادم  یتوص  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دوش هعلاطم  تسویپ  )

1417733161 یتسپ :  دک  کالپ 21 ،  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953867-021  ، 88979400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88954926-021 :: 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

6154522( هلاناک ادص 12  تراک  رسکلپ  یتلام   ) یتوص هحفص 97)متسیس  توص  ( توص

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

رایس6154543 تباث و  یتوص  هحفص 15)متسیس  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( هلاناک هلاناک   1212 ادص   ادص تراک   تراک رسکلپ   رسکلپ یتلام   یتلام  ) ) یتوص یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 126126

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  روتینام  سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش بصن  زودنیو 10  دشاب و  هدش  لبمسا  سیک 

1101005496000093 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  مالقا  زیر  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  ناتسزوخ  یتسیزهب  لک  هرادا  ات  لاسرا  هنیزه 

دنشابیم هباشم  اه  دک  ناریا 

6155861116 یتسپ :  دک  یقرش ،  نابایخ 15  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33386422-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386422-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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انزا ناتسرهش  (ع ) یلع ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6153494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  گرب  کی  / ههام تخادرپ 5  / دروبیک سوم و  روتینام و  هارمه  لماک  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091136000048 زاین :  هرامش 

انزا یلع ع  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   TESCO یتراجت مان   wire لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

LG یتراجت مان   L194WT لدم  in 19 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
نایسراپ رترب  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زبس  نیمزرس  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هنایمرواخ
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
انزا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  گرب  کی  / ههام تخادرپ 5  / دروبیک سوم و  روتینام و  هارمه  لماک  رتویپماک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6871831133 یتسپ :  دک  ع ، )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  ماما  یوک  انزا  انزا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43428863-066  ، 43421993-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43421997-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ گرب   گرب کیکی   // ههام ههام   55 تخادرپ   تخادرپ // دروبیک دروبیک وو   سوم   سوم وو   روتینام   روتینام هارمه   هارمه لماک   لماک رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 128128
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هردمرخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک تاقلعتمو  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091991000072 زاین :  هرامش 

هردمرخ ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk 400 لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

هردمرخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  لوبق  لباق  هدشرکذ  یاهدنرب  اب  طقف  یتسویپ  تساوخرد  قبط  سنج  عون  دادعت و 

تسیمازلا سنج  عونو  لدم  رکذاب  روتکاف  شیپ  تسویپ 
کیتامروفنا  داتو  هرادا  نیا  رابنا  هب  سانجا  لیوحت  زادعب  هجو  تخادرپ 

هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

4571687149 یتسپ :  دک  هردمرخ ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یئاجر  دیهش  نابایخ  یادتبا  هردمرخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35534006-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35524006-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک تاقلعتمو   تاقلعتمو روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 129129

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  تساوخرد   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000471 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رتسگ ناگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  رتسگ  ناگزاس  هدنزاس  عجرم   Vectra لدم رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروف لیوحت   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  تساوخرد   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122214-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامیب رامیب یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگشناد هب  هتسباو  فاوخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ تساوخرد  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000298 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
داگراساپ تمالس  میمش  هدننک  هضرع  عجرم   BITMOS GMBH یتراجت مان   SAT801 لدم یکشزپ  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

داگراساپ تمالس  میمش  هدننک  هضرع  عجرم   NEWMAN MEDICAL یتراجت مان   D701 لدم دیکینوس  یقورع  رلپاد  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
داگراساپ تمالس  میمش  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL ECONET یتراجت مان   SMART3 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

داگراساپ تمالس  میمش  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL ECONET یتراجت مان   CARDIOM لدم یکشزپ  فارگویدراکورتکلا  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فاوخ 09127745357 نمهب  ناتسرامیب 22  رابنا  لیوحت   - هدنشورف اب  لمح  هنیزه   - هاگشناد لاور  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9561747671 یتسپ :  دک  فاوخ ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  رصعیلو -  راولب  ملعم -  نادیم  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ فارگویدراکورتکلا   فارگویدراکورتکلا یکشزپ - - یکشزپ روتینام   روتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد دیکینوس - - دیکینوس یقورع   یقورع رلپاد   رلپاد هاگتسد   هاگتسد یکشزپ - - یکشزپ رتمیسکا   رتمیسکا سلاپ   سلاپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  چات   all in one هاگتسد کی  روتینام و  هاگتسد  هس  هنایار و  سیک  هاگتسد  مالعتسا 6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001363000011 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  10 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادنا هار  بصن و  هنیزه  هارمه  هب  تمیقددرگ  تسویپ  هدوزفا  شزرارب  تایلام  هارمه  هب  روتکاف  دشاب  ربتعم  یتناراگ  لماش  تازیهجت  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 33114001-011 هب  لاوس  هنوگ  ره  دنیامن و  تکرشددرگ  ظاحل 

4818749665 یتسپ :  دک  کی ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  بنج  یناقلاط  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33119760-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33119620-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GGM-L277 FN لدم سالپ  یج  چنیا  روتینام 27  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000231 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  یقلت  هدننک  نیمات  فارصنا  یراذگراب  مدع  هدوب و  یمازلا  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

all in oneall in one هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد هسهس   وو   هنایار   هنایار سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد 66 مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 132132

GGM-L277 FNGGM-L277 FN  لدم لدم سالپ   سالپ یجیج   چنیا   چنیا روتینام  2727   روتینام ددع   ددع   44 ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هاگشناد  ییوجشناد  تامدخ  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   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنکسا روتینام و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201098109000038 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  ییوجشناد  تامدخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سالپ یج  ای  ماس  دنرب  چنیا  روتینام 19  - 1 - 

نناک یزیمور  رنکسا  - 2
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هژورپ  1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یداصتقا  هسانش  یاراد  هدنشورف  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  داتس  هناماس  رد  امتح  روتکاف  شیپ  - 2

1417466619 یتسپ :  دک  ییوجشناد ،  تنواعم  نامتخاس  رذآ -  خ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66463285-021  ، 66481607-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66464066-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHD-9909057-T20 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6154724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 , هدرپس ذخا  اب  دیرخ   : یدنب هقبط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناشن شتآ  روتینام  دیرخ   : عوضوم

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

روتینام6153267 هحفص 97)سیک و  روتینام  ( روتینام

رنکسا رنکسا وو   روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134

یناشن یناشن شتآ   شتآ روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135

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

دشابیم6153494 تسویپ  گرب  کی  / ههام تخادرپ 5  / دروبیک سوم و  روتینام و  هارمه  لماک  هحفص 97)رتویپماک  روتینام  ( روتینام

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

یرهش6153601 گنیروتینام  زکرم  تهج  لماک  هحفص 58)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رتویپماک6154100 تاقلعتمو  هحفص 97)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

رامیب6154198 یتایح  مئالع  هحفص 97)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یرتویپماک6154209 هحفص 40)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روتینام6154362 لاتف  هاگتسد  دیکینوس - یقورع  رلپاد  هاگتسد  یکشزپ - رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد 
یکشزپ فارگویدراکورتکلا  یکشزپ -

هحفص 97) روتینام  ( روتینام

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

6154454all in one هاگتسد کی  روتینام و  هاگتسد  هس  هنایار و  سیک  هاگتسد  هحفص 97)مالعتسا 6 روتینام  ( روتینام

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

یور6154542 رب  یزادنا  هار  گنیروتینام  سیورس  سنسیال  هیهت   solar winds بصن و هارمه  هب 
رورس

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6154557GGM-L277 FN لدم سالپ  یج  چنیا  روتینام 27  ددع  هحفص 97)4  روتینام  ( روتینام

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

رنکسا6154586 روتینام و  هحفص 97)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یناشن6154651 شتآ  موف  باترپ  روتینام  هحفص 32)لزان  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6154724 شتآ  روتینام  هحفص 97)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

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

زا 108 ھحفص 105 
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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 دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نآ6154146 یبناج  مزاول  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  هحفص 15)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6154368 نیبرود  یزدنا  هار  هحفص 58)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6154532 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج  هحفص 58)تاودا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لک6154626 هرادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  هحفص 58)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زربلا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6154236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دیئات  دروم  بوغرم  یناریا  یالاک  تسویپ - لیاف  ینف  تاصخشم  دادعت و  قبط  لباک  نوفورکیم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091539000102 زاین :  هرامش 

زربلا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   SH-450P لدم گنیکرت  وتا  هسلج  تسایر  سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا هناماس  رد  ینف  تاصخشم  یواح  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف  اب  بصن  لمح و  هنیزه 

ربتعم یتناراگ  یاراد 

3149779451 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروارف  شخپ  تکرش  یرادا  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3242501-026  ، 32542501-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32542506-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سنارفنک نوفورکیم   :: 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

لباک6154236 هحفص 106)نوفورکیم و  سنارفنک  ( سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم

لباک لباک وو   نوفورکیم   نوفورکیم ناونع : : ناونع 136136

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

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

زا 108 ھحفص 106 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زیر ین  تخت  ادهش 90  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6153815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیر ین  تمالس  یادهش  ناتسرامیب  رازفا  مرن  - رازفا تخس  یا  هنایار  تازیهجت  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090716000009 زاین :  هرامش 

زیر ین  تخت  ادهش 90  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

زیر ین  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب رقتسم  ناتسرامیب  رد  دیاب  نابیتشپ  تکرش  یصاصتخا  طیارش  قبط   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  ار  زاریش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تسارح  دحاو  هیدات  تکرش  -2

دشاب هتشاد  ار  زاریش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تاعالطا  یروانف  تنواعم  ینف  هیدات  تکرش  -3

7491617783 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  نیطسلف  نادیم  یناقلاط  نابایخ  زیر ،  ین  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53830114-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53830116-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اشاس6153242 هکبش  تنرتنیا و  گنیتناکا  رازفا  مرن  هحفص 21)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تفن6153288 تکرش  راگرپ  نویساموتا  متسیس  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و   ، هحفص 21)ءاقترا یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکینورتکلا6153298 باتک  یرس  هحفص 21)6 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ورین6153430 رفن  کی  دادعت  هب  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تاعالطا ،  یروانف  ینابیتشپ  هحفص 21)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرهش6153601 گنیروتینام  زکرم  تهج  لماک  هحفص 58)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زیر6153815 ین  تمالس  یادهش  ناتسرامیب  رازفا  مرن  - رازفا تخس  یا  هنایار  تازیهجت  هحفص 107)ینابیتشپ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

زیر زیر ینین   تمالس   تمالس یادهش   یادهش ناتسرامیب   ناتسرامیب رازفا   رازفا مرن   مرن -- رازفا رازفا تخس   تخس یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 137137

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

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

زا 108 ھحفص 107 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

داجیس و6153836 هناماس  رد  هدناتس 1400  هداد -  یریگرامآ  یاه  حرط  شزادرپ  یاهرازفا  مرن  نیمات 
تسویپ دادرارق  حرش  هب  ناریا  رامآ  زکرم  یاهحرط  یارجا  ینابیتشپ 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6154039axxonnext رازفا مرن  رد  هدافتسا  تهج  هحفص 21)سنیسال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیریشرصق6154546 یرادرهش  عماج  رازفا  مرن  هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6154984Eset Endpoint Antivirus for linux سوریو هحفص 21)یتنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6154990kaspersky endpoint security for business-select license150 سیوریو هحفص 21)یتنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اب6155021 یتناس  مین  بوغرم  سالگ  یسکلپ  سنج  زا  ور  هحفص  ، یراوید لاتیجید  راد  میوقت  ولبات 
تامیظنت تهج  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  یاراد  ، یکشم یامن 

هحفص 54) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

یریوصت6153390 تراظن  متسیس  یارجا  تازیهجت و  هحفص 15)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6153407 تراظن  متسیس  یارجا  تازیهجت و  هحفص 15)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادرهش6153482 یریوصت  تراظن  هژورپ  هلاس  ود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  هحفص 15)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کناب6154285 نکاما  یریوصت  تراظن  یاهمتسیس  یرادهگن  هحفص 15)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6154758 تراظن  هژورپ  هلاس  ود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  هحفص 15)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6154769 تراظن  متسیس  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 15)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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