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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 24

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

140 1140 1 یدید     2828 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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
((2121 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3737))

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

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

زا 52 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 28

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( 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 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

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

انیس یردنب  ییایرد و  تامدخ  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  تیاغل  یهگا  جرد  خیرات  زا   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/10/28 هبنشراهچ  زور 

تاعالطا  :: عبنم تقوعبنم نایاپ  ات  هصقانم  دانسا  لاسرا  تلهم   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/11/8 هبنش  زور  یرادا 

6156924 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 11  خروم 1401/11/19  هبنشراهچ  زور   - 1401/11/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نایضاقتم هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ( OTOS  ) یتفن لانیمرت  تایلمع  تیریدم  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  هدایپ  یحارط ، لیلحت ، دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  دنشابیم  ربراک  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  رد  کیتامروفنا  هبتر  یهاوگ  یاراد  هک  طیارش  دجاو 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد  دحاو  لوا  هقبط  کالپ 38  مشش ، هچوک  شبن  یبونج   ، یدناگ نابایخ  نارهت  رد  عقاو  تکرش  یزکرم  رتفد   :: سردآ سردآ
یتسپدک 1517737766 هناخریبد ، لوا ، هقبط  هرامش 38  مشش  هچوک  شبن  یبونج  یدناگ  نابایخ  نارهت ،  ، یناشن

هرامش 18 مهدزیس  هچوک  یبونج ، یدناگ  نابایخ  نارهت  سردآ  هب  تکرش  یزکرم  رتفد 

:: نفلت :: Tender.spmco.coنفلت 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

ورادیمیک یتعنص  ماع  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هتفههرامش کی  تدم  فرظ  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 16عبنم ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرن متسیس  هب  ار  دوخ  تباث  یاه  ییاراد  لاوما و  لاقتنا  یبوک و  کالپ  یرادرب  تسیل  تایلمع  دراد  رظن  رد  ورادیمیک  یتعنص  ماع  یماهس  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هب  هصقانم  بلاق  رد  زرویار  یرازفا 

لایر دانسا 100.000.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلام دحاو  یقرش  ورادیمیک  هچوک  اپیاس  یگدنیامن  بنج  یلعبا  هداج  رتمولیک 3  نارهت   :: 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

(( OTOSOTOS  ) ) یتفن یتفن لانیمرت   لانیمرت تایلمع   تایلمع تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن شزومآ   شزومآ وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط لیلحت ، ، لیلحت ناونع : : ناونع 11

زرویار زرویار یرازفا   یرازفا مرن   مرن متسیس   متسیس هبهب   ییاراد   ییاراد وو   لاوما   لاوما لاقتنا   لاقتنا وو   یبوک   یبوک کالپ   کالپ یرادرب   یرادرب تسیل   تسیل تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 22

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 

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000083 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6157061 :: هرازه هرازه :: 1401/11/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک  زکرم  یزاس  نما  تخاس و  ریز  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناتسدرک زکرم  یزاس  نما  تخاس و  ریز  تازیهجت  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

دشابیم  یمازلا   main frame ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت  هتشر  رد  هبتر 5  ندوب  اراد  هصقانم  رد  تکرش  تهج  نیمضت :  تاحیضوت 
16:00 تعاس : 1402/02/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هعسوت و تنواعم  هرامش 2  نامتخاس  امیس ، ادص و  مج ، ¬ ماج نابایخ  رصعیلو ، نابایخ   ، 1999713113 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینف یالاک  دیرخ  روما  هناسر ، یروانف 

:: 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

زکرم زکرم یزاس   یزاس نما   نما وو   تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 52 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rpr6yu783zm35?user=37505&ntc=6157061
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6157061?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناروگنا یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجنز - 

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001020007000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156974 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبایزرا همان  نآ  هدام 11  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  ناریا  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  زا  یگدنیامن  هب  ناروگنا  یور  برس و  یندعم  عمتجم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرط زا  رضاح و  دانسا  دافم  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  ار  ناروگنا  یور  برس و  یندعم  عمتجم  دنمشوه  ددرت  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمأت ، یفیک 

.دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  هچراپکی )  ) یفیک یبایزرا  اب  مأوت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف  یرازگرب 
ناجنز  ناروگنا  یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

.ناروگنا یور  برس و  یندعم  عمتجم  دنمشوه  ددرت  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمأت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   808,830,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/02/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

- باکت هب  یدند  هداج  رتمولیک 25   - یدند رهش  ناشنهام - ناتسرهش  ناجنز - ناتسا   ، 4547151599 یتسپ :  دک  ناشنهام ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناروگنا یور  برس و  یندعم  عمتجم 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یور یور وو   برس   برس یندعم   یندعم عمتجم   عمتجم دنمشوه   دنمشوه ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمأت ، ، نیمأت ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 52 ھحفص 7 
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یبرغ ناجیابرذآ  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم :: 1401/11/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156481 :: هرازه هرازه :: 1401/11/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدارفنا  ینمیا و  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شکتسد ددع  مالقا 200  تسیل  یتایلمع  دنبرمک  ددع –  یتایلمع 200  تکروا  تفج -  یتایلمع 200  شفک  تسد -   200 راولش )  نهاریپ و  یتایلمع )  سابل 

یزابرس وشات  لیب  هاگتسد  تازیهجت 100  اب  یرتیل  تازیهجت 70  لمح  یتشپ  هلوک  هاگتسد  رتلیف 100  هارمه  هب  یسفنت  کسام  تسد  کنیع 100  ددع  یتایلمع 100 
هاگتسد قیرح 50  ءافطا  هلوک - هاگتسد   200

لایر دروارب 12/250/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 1/225/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبرغ ناجیابرذا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  ایبنالا  متاخ  هارگرزب  هیمورا   :: سردآ سردآ

8-04432775005-32232113-02141934 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001091574000104 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157016 :: هرازه هرازه :: 1401/11/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمرگ  ولیک   45 نبرک ) دیسکا  ید   ) CO2 ردنلیس دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناشن شتآ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1402/02/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  راوچ / ناتسرهش  مالیا / ناتسا   ، 6937181111 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدارفنا یدارفنا وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

یمرگ یمرگ ولیک   ولیک   4545 نبرک ) ) نبرک دیسکا   دیسکا یدید    ) ) CO2CO2 ردنلیس   ردنلیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 52 ھحفص 8 
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( اسیریا  ) نویساموتا اه و  متسیس  یسدنهم  یللملا  نیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4011289 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم :: 1401/11/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EMC,HPE,CISCO تازیهجت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 4/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ دحاو  یتسپدک 8162814591  اسیریا  تکرش  کالپ 5  یتیاده -  دیهش  هچوک  الاب  غابراهچ  نابایخ  ناهفصا   :: سردآ سردآ

یلخاد 4376  03136660720 :: نفلت :: www.irisaco.comنفلت 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

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000084 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6156989 :: هرازه هرازه :: 1401/11/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( 1401-09-134: هرامش  ) یناتسا یاه  هکبش  ریوصت  هدنهد  ریخات  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

(1401-09-134: هرامش  ) یناتسا یاه  هکبش  ریوصت  هدنهد  ریخات  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1402/02/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یروانف هعسوت و  تنواعم  هرامش 2  نامتخاس  امیس ، ادص و  مج ، ماج  نابایخ  رصعیلو ، نابایخ   ، 1999713113 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینف یالاک  دیرخ  روما  هناسر ،

:: 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

EMC,HPE,CISCOEMC,HPE,CISCO تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

یناتسا یناتسا یاه   یاه هکبش   هکبش ریوصت   ریوصت هدنهد   هدنهد ریخات   ریخات نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88

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

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

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

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000086 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6157059 :: هرازه هرازه :: 1401/11/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج  ناسارخ  زکرم  ینویزیولت  شخپ  لادون و  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یبونج ناسارخ  زکرم  ینویزیولت  شخپ  لادون و  تازیهجت  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,185,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/02/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هعسوت تنواعم  هرامش 2  نامتخاس  امیس ، ادص و  مج ، ¬ ماج نابایخ  رصعیلو ، نابایخ   ، 1999713113 یتسپ :  دک  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینف یالاک  دیرخ  روما  هناسر ، یروانف  و 

:: 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

زکرم6157061 یزاس  نما  تخاس و  ریز  تازیهجت  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینویزیولت ینویزیولت شخپ   شخپ وو   لادون   لادون تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 52 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hsyb6kfwcedwx?user=37505&ntc=6157059
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زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مجنپ تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دامتعا  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156486 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش ود  هقطنم  رد  زابناج  عطاقت  هلغاغد و  لپ  رد  عقاو  لیردراگ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  3/708/069/754 دروارب :

هام   4 هژورپ :  یارجا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   185/403/488 نیمضت : 

یربارت هار و  ای  هینبا  هبتر 5 

(ع) اضر ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم تعاسات 9عبنم  - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156581 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تلود 11- کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  ناوخارف  هرامش  هصقانم 1401193 -  هرامش  دناروه  ناتسرهش  ناباج  ییاتسور  هار  یزیر  نش  یزاسهب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قید ییاتسور و  هار  ثادحا  تلود 2 - کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  ناوخارف  هرامش  هصقانم 1401153 -  هرامش  بارس  ناتسرهش  ناوجنل  ییاتسور  هار  یزاسهب 

هرامش  ) دابآ ناتسب  ناتسرهش  غالبغآ  ییاتسور  هار  یزاسهب  تلود 12 - کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  ناوخارف  هرامش  هصقانم 1401028 -  هرامش   ) افلج ناتسرهش 
هرامش هصقانم 1401173 -  هرامش  هنایم  مچرس  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  تلود -  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  ناوخارف  هرامش  هصقانم 1401008 - 
ناتسا یطابترا  یاهروحم  ریاس  ناجنز و  زیربت -  هاردازآ  یزلف  یاهظافح  تاریمعت  یزاسهب و  حلاصم و  هیهت  تلود 13 -  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  ناوخارف 

تلود 2001001144000397) کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  ناوخارف  هرامش  هصقانم 1401191 - هرامش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامیپ هرادا  یقرشناجیابرذآ ، ناتسا  یاهداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لکهرادا  نهآ  هار  نادیم  زیربت   :: سردآ سردآ

04134487608 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیردراگ لیردراگ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1010

....و ....و یزلف   یزلف یاهظافح   یاهظافح تاریمعت   تاریمعت وو   یزاسهب   یزاسهب وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت  - - ییاتسور ییاتسور هار   هار ثادحا   ثادحا ییاتسور - - ییاتسور هار   هار یزیر   یزیر نشنش   وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 52 ھحفص 11 
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هشیدنا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  تیاغل  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/11/06 هبنش  جنپ  زور 

زایتما  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  یرادا  تعاس  نایاپ  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/11/16

6156600 :: هرازه هرازه خروم 1401/11/16دکدک   هبنشکی  زور  یرادا  تعاس  نایاپ   - 1401/11/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالسا یاروش  خروم 1401/01/30  هرامش 46  هسلجتروص  دنب 7  غالبا  عوضوم  خروم 1401/02/15  هرامش 5/67/د  زوجم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  راذگاو  دنابو )  هار  هبتر 5  یاراد  لقادح  طیارش (  دجاو  لاعف  ناراکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ریز  تایلمع  یارجا  هشیدنا  رهش 

رب تایلام  باستحا ٪9  اب  لایر  رابتعا 25/000/000/000  اب  رهش  حطس  یاهریگ  تعرس  هدایپ و  رباع  یاهکولب  یزیمآ  گنرو  یروحم  یشک  طخ  هصقانم : عوضوم  - 1
 . دشاب یم  هدوزفا  شزرا 

هب یدقن  زیراو  اب  هشیدنا  یرادرهش  عفن  هب  یکناب  همانتنامض  روظنم  نیمه  هب  دشابیم  لایر  غلبم 1/250/000/000  : هصقانم رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  ابش  باسح  هرامش  هک 2417  هشیدنا  یدازآ  راولب  هبعش  ناریا  یلم  کناب  دزن  هرامش 113994456001  هب  ابیس  یراج  باسح 

دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  همانزور  رد  یهگآ  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: د/5/67 یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ندمت دهم   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156624 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یاهریگ  تعرس  هدایپ و  رباع  یاه  کولب  یزیمآ  گنر  یروحم و  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  25/000/000/000 دروارب :

دناب  هار و  هبتر 5  یاراد  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/250/000/000 نیمضت : 

هشیدنا رهش  یرادرهش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یاهریگ   یاهریگ تعرس   تعرس وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یاهکولب   یاهکولب یزیمآ   یزیمآ گنرو   گنرو یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 1212

رهش رهش حطس   حطس یاهریگ   یاهریگ تعرس   تعرس وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یاه   یاه کولب   کولب یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 52 ھحفص 12 
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دهشم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095014000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6157012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  30,988,011,000: دروآرب غلبم  دهشم  رهش  رباعم  یاهولبات  یزاسزاب  تمرم و  بصن   ، یسیونولبات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتکرش  :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوردوخ  GPR اههار و یزاسور  تیعضو  هزیناکم  تشادرب  تازیهجت  حلاصم و  تمواقم  کیزیفوئژ  تازیهجت  اههاگتسد و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 27/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: moshaver.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش رباعم   رباعم یاهولبات   یاهولبات یزاسزاب   یزاسزاب وو   تمرم   تمرم بصن   بصن یسیونولبات   یسیونولبات ناونع : : ناونع 1414

ییوردوخ ییوردوخ   GPRGPR وو   اههار   اههار یزاسور   یزاسور تیعضو   تیعضو هزیناکم   هزیناکم تشادرب   تشادرب تازیهجت   تازیهجت وو   حلاصم   حلاصم تمواقم   تمواقم کیزیفوئژ   کیزیفوئژ تازیهجت   تازیهجت وو   اههاگتسد   اههاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

زورما ناهفصا   :: عبنم :: 1401/11/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156529 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاکرادت هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 2001003560000003  هب  ناهفصا  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  یا  هرکرک  ظافح  بصن  هیهت و  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا 

لایر نیمضت 1/875/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهفصا ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  یرهطم  نابایخ  ناهفصا   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یور6156974 برس و  یندعم  عمتجم  دنمشوه  ددرت  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 7)نیمأت ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف ناتسا  بعش  تیریدم  تارداص  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

راربا  :: عبنم تیاغل 14عبنم  - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تارداص کناب  نکاما  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرادهگنو  سیورس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیبرود یاه  متسیس  یتینما  روما  ماجنا  تهج  تیحالص  یاراد  طیارش و  دجاو  یاهتکرش  دارفا و  نایم  زا  سراف  ناتسا  بعش  تیریدم  ناریا  تارداص  کنا 

دنناوت یم  نایضاقتم  دیامنیم  یراکمه  هب  توعد  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  هتسبرادم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هعجارم نامتخاس  هریاد  مود  هقبط  تارداص  کناب  یزکرم  نامتخاس  یکدور  نابایخ  یوربور  دنز  هارراهچ  زاریش   :: سردآ سردآ

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

یایا هرکرک   هرکرک ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1616

نکاما نکاما یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 52 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hpf35v8aq4gqa?user=37505&ntc=6156529
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6156529?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xjm2t95br4yj3?user=37505&ntc=6156456
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6156456?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یمومع هصقانم  ناوخارف  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون 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

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

6156519 :: 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

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

53136429 :: یهگآ یهگآ هرامش   زا 1401/10/27هرامش یفیک  یبایزرا  دانسا  تفایرد   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل زا 1401/11/19  هصقانم  دانسا  خروم 1401/11/3 -  تعاس 8  تیاغل 

تعاس 9:30

تاعالطا  :: عبنم تعاس 9:30عبنم تدوع   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156923 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10  فلا و ب  تاکاپ  ییاشگزاب   - 1401/12/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تاکاپ ج ییاشگزاب   - 1401/12/7

 ( ...و یلرتنک  یلک  هحفصو  رگشیامن  چیئوس ،  نیبرود ،  کینورتکلا (  تظافح  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 4.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  یماظتنا  یورین  یادهش  نابایخ  یادتبا  مظعا  ربمایپ  راولب  یرادا  تیاس  دنجریب  یبونج  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ
یتسپدک 9719866838 اهدادرارق  روما  لوا  هقبط 

05632392000 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.nigc-skgc.ir

05632400523 :: 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 1818

 ( ( یلرتنک یلرتنک یلک   یلک هحفص   هحفص وو   رگشیامن   رگشیامن چیئوس ،  ،  چیئوس نیبرود ،  ،  نیبرود کینورتکلا (  (  کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 52 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zmkv4ysy3bq3a?user=37505&ntc=6156519
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6156519?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vd6gewfeg8mnv?user=37505&ntc=6156923
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6156923?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092769000177 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157014 :: هرازه هرازه :: 1401/12/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  ناتسا  زاگ  تکرش   cgs یاههاگتسیا زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تفن ترازو  تسارح  نامزاس  زا  ربتعم  یهاوگ  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
تفن ترازو  کینورتکلا  تظافح  یاه  هژورپ  تهج  یتینما  ینف و  طیارش  دجاو 

ناراکنامیپ ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ 

 55.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 600,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   2,390,465,102 نیمضت :  غلبم 
19:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سنارفنک نلاس  ، موس هقبط  کالپ 160، کارا ،  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ   ، نارهت  ، 1583718957 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یور6156974 برس و  یندعم  عمتجم  دنمشوه  ددرت  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 7)نیمأت ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

cgscgs یاههاگتسیا   یاههاگتسیا زازا   یکی   یکی کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 52 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q9mrcyqjc5z4s?user=37505&ntc=6157014
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6157014?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
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تراجت ندعم و  تعنص  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 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگارف نومزآ  هیلوا  ناگدش  هتفریذپ  یبایزرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000003000093 زاین :  هرامش 

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

رفن یبایزرا  210 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598754617 یتسپ :  دک  یهلادیهش ،  نامتخاس  یرتنالک  دیهش  نابایخ  یهلا  تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81762192-021  ، 88898067-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898074-021 :: 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 19 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ACI هب ههاگدورف  تکرش  هنایلاس  تیوضع  قح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000379 زاین :  هرامش 

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

هبترم 2 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دیرخ  هرادا  - تاکرادت لک  هرادا  همانرب  لیوحت  لحم  - طرش دیق  نودب  ربتعم و  یتناراگ  اب   - ACI هب ههاگدورف  تکرش  هنایلاس  تیوضع  قح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریگارف ریگارف نومزآ   نومزآ هیلوا   هیلوا ناگدش   ناگدش هتفریذپ   هتفریذپ یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 2 12 1

ACIACI هبهب   ههاگدورف   ههاگدورف تکرش   تکرش هنایلاس   هنایلاس تیوضع   تیوضع قحقح   ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 52 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cy82ct4tb6hu5?user=37505&ntc=6156591
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6156591?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kdjy2t2v5e77w?user=37505&ntc=6156617
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6156617?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


شرفت هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6156782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یدانتسا  یملع و  یاههاگیاپ  هب  طخرب  یسرتسد  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004483000070 زاین :  هرامش 

شرفت هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اتسو تاعالطا  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج  لاتیجید  هناخباتک  هناخباتک و  روما  تیریدم  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

شرفت رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت یزکرم  هناخباتک  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  .دشابیم  یدقن  تروصب  یزکرم  هناخباتک  ریدم  دات  اب  یزادنا و  هار  بصن و  زا  دعب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09123193933 یلیقع :  رتکد  .دامرف  لصاح 

3951879611 یتسپ :  دک  نارهت ،  هداج  رتمولیک 5  شرفت - شرفت ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36241260-086  ، 36227385-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36227814-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدانتسا یدانتسا وو   یملع   یملع یاههاگیاپ   یاههاگیاپ هبهب   طخرب   طخرب یسرتسد   یسرتسد هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2323

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6156787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد ینف  ینابیتشپ  تامدخ  هارمه  هب   sophos xg-230 full guard لاوریاف سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093596000109 زاین :  هرامش 

ییافوکش یروآون و  قودنص  هدننک :  رازگرب 
رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیدنیا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   UTM software لدم هکبش  لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناجیابرذآ
هتسب 1 دادعت : 

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

تسا  هدننک  نیمات  اب  یعوجرم  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ 

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  مرف 

1991913111 یتسپ :  دک  کالپ 24 ،  یقرش  دور  هدنیاز  نابایخ  سیدرپ  نابایخ  اردصالم  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42170851-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42170806-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگتسد هاگتسد ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هارمه   هارمه هبهب     sophos xg-230  full guardsophos xg-230  full guard  لاوریاف لاوریاف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   UDS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001531 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 : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  هدش  رکذ  دراوم  تیاعر  تسویپ و  لیاف  هب  هعجارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33557243-077  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

field bus control module تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001289 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
هزاس ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   YOKOGAWA هدنزاس عجرم   VF701 لدم  DCS طبار دربراک   CONTROL BUS INTRFACE تراک الاک :  مان 

نایواک
ددع 3 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

AVL وزج یتسیاب  ناگدنهد  داهنشیپ  .دشاب  یم  تسویپ  تسیل  قباطم  اضاقت  تسا .  یمازلا  ینف  داهنشیپ  هیارا  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب تفن  تارزو 

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

31444423-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   UDSUDS ناونع : : ناونع 2525

fie ld bus  control modulefie ld bus  control module ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی یا  هقطنم  قرب   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  لاقتنا  یاه  تسپ  رود  هار  هنایاپ  یاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001071000204 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاقتنا لاقتنا یاه   یاه تسپ   تسپ رود   رود هار   هار هنایاپ   هنایاپ یاقترا   یاقترا ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هبعش 29  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 03 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 03 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ غلبم  طقف  ناگدننک  نیماتافطل   - - دشدهاوخن هدادرثا  بیترتدیدزاب  نودب   - یناشن شتآ  متسیس  یا  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دننک مالعا  ار  یا  هرواشم 

1101091224000021 زاین :  هرامش 
نارهت هن  تسیب و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
رتم 1530 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1565794314 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش 29  کلم  نابایخ  یتعیرش   نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77500997-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77510481-021 :: 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

تامدخ تامدخ غلبم   غلبم طقف   طقف ناگدننک   ناگدننک نیماتافطل   نیماتافطل  - -  - - دشدهاوخن دشدهاوخن هدادرثا   هدادرثا بیترتدیدزاب   بیترتدیدزاب نودب   نودب  - - یناشن یناشن شتآ   شتآ متسیس   متسیس یایا   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
.دننک .دننک مالعا   مالعا ارار   یایا   هرواشم   هرواشم

2828
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جرک هبعش 3  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  تهج  قیرح  افطا  متسیس  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091642000005 زاین :  هرامش 

جرک هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
افطا تعنص  رهم  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   UNIDET یتراجت مان   SE-AFS لدم  CO2 یزاگ کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  یتسیویپ  کرادم  قبط  هدنشورف  تامازلا  تاصخشم و  تیاعر 
.دوش هئارا  یتایلام  تیفاعم  هگرب  یتایلامروما  هناماسرد  مان  تبث  تروصرد 

3135686391 یتسپ :  دک  جرک ،  هبعش 3  یعامتجا  نیمات  هدیمهف  دیهش  نادیم  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32734941-026  ، 32756048-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32734943-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ملعاریما یناتسرامیب  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  یراذگراب  هناماس  رد  هشقن  تاحیضوت.ملعاریما و  یناتسرامیب  عمتجم  قیرح  یافطاو  نالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030465000069 زاین :  هرامش 
نارهت ملعاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دوش هتفرگ  سامت  یربنق  ییانمت و  سدنهم  تاسیسات  دحاو  66343387 هرامش اب  لاوس  یگنهامه و  تباب.دشابیم  یمازلا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1145765111 یتسپ :  دک  یلامش ،  یدعس  نابایخ  تلود  هزاورد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66343066-021  ، 66708691-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66704805-021 :: 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

جرک جرک هسهس   هبعش   هبعش یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات نامزاس   نامزاس تهج   تهج قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 2929

قیرح قیرح یافطاو   یافطاو نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کناب تسپ  یتلود  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  اب  نآ  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  دراه  هظفحم  دراه و  ددع  دیرخ 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001549000236 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ددع دادعت 15   VX-VS07-030  : ربمان تراپ   3TB 3.5" 7.2K 6GB SAS Disk Module  : ینف تاصخشم  - 
 Dell EMC 3.5 inch 15 Slot VNX Disk Array Enclosure DAE VNX5500  : باق ینف  تاصخشم 

ددع دادعت 1   VNX6GSDAE15 باق : ربمان  تراپ 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

قوف ینف  تاصخشم  اب  قباطم   1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  هداد  تمیق  یلک  تروص  هب  دکناریا و  کی  بلاق  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن  مادقا  تمیق  هئارا  هب  تبسن  یتساوخرد  یالاک  صوصخ  رد  طقف 

دشاب یم  دیئات  درومیتکرش  یتناراگ  هام  لقادح 24 اب  لانیجروا  یالاک  طقف 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینف ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   نآنآ   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   دراه   دراه هظفحم   هظفحم وو   دراه   دراه ددع   ددع   1515 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  ًانیع  یرتویپماک  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوسوم 09133985914 یاقآ  ینف :  سانشراک 

1101091990000279 زاین :  هرامش 
نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CRUSUN یتراجت مان   4U-450 لدم روتینام   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداج - نامرک ) یضاقتم رابنا  برد  الاک  لیوحت  لاسرا و  هنیزه  / ددرگیم تدوع  الاک  دیئات ، مدع  تروص  رد  / ربتعم یتناراگ  یاراد  / لخاد تخاس  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
این هدوتس   09131795894 الاک / لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  رثکادح 60  تخادرپ  / تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  ( تفن رابنا  - نارهت

 : یتسپ دک  نامرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یشزرو  نیمز  بنج  وجاوخ  هارراهچ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613667355

32531191-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32531194-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 (( تسویپ تاصخشم  قباطم  ًانیع  لوژام  (( لباک +  چیئوس +  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوسوم 09133985914 یاقآ  ینف :  سانشراک 

1101091990000280 زاین :  هرامش 
نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

دصرد یبنروپ  اضرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS_C3750G_24PS_S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ش

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداج - نامرک ) یضاقتم رابنا  برد  الاک  لیوحت  لاسرا و  هنیزه  / ددرگیم تدوع  الاک  دیئات ، مدع  تروص  رد  / ربتعم یتناراگ  یاراد  / لخاد تخاس  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
این هدوتس   09131795894 الاک / لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  رثکادح 60  تخادرپ  / تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  ( تفن رابنا  - نارهت

 : یتسپ دک  نامرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یشزرو  نیمز  بنج  وجاوخ  هارراهچ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613667355

32531191-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32531194-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوژام لوژام لباک +  +  لباک چیئوس +  +  چیئوس ناونع : : ناونع 3333
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گرزب نارهت  هبعش 18  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101090342000017 زاین :  هرامش 
نارهت هدجه  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  هبعش  لحم  زا  یروضح  دیدزاب  راک ،  یارجا  طیارش  اهنآ و  تمیق  نتفرگ  رظن  رد  یفرصم و  مالقا  هبساحم  هب  زاین  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  تکرش  ینوناق  کرادم  روتکاف و  شیپ  یرجنس  سامت 88554465  نفلت  ینوناق ) تاروسک  داد و  رارق  تحت  )

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

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

88712942-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  قطانم  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 17 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس رورس کرکر   تشپ   تشپ شیارآ   شیارآ وو   هبعش   هبعش یلحم   یلحم هکبش   هکبش هبهب   ( ( nodenode )) دون دون ددع   ددع 1515 ندوزفا   ندوزفا ناونع : : ناونع 3434

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یتارباخم   یتارباخم وو   هکبش   هکبش لباک   لباک ملق   ملق   66 ناونع : : ناونع 3535

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

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یتارباخم  هکبش و  لباک  ملق   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093221000306 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایمیس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایمیس  یتراجت  مان  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   A2Y (St) 2Y دک  mm 0/5 رطق یجوز  یتارباخم 2  لباک  الاک :  مان 

رتم 700 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ایمیس  یتراجت  مان  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   m 1400 لوط  PVC شکور سنج  هتشر 2  دادعت   mm 0/6 رطق سم  سنج   AC نفلت لباک  الاک :  مان 
یمتسر لابقا  هدننک 
هرقرق 22 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
ربیف نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   m 305 هرقرق  mm^2 0/258 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج   PFC- CAT6-UTP-LSZH-indoor هکبش لباک  الاک :  مان 

طابترا
هرقرق 12 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
ربیف نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   m 500 هرقرق  mm^2 0/258 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج   PFC- CAT6-SFTP-HDPE-outdoor هکبش لباک  الاک :  مان 

طابترا
هرقرق 2 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
ایمیس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایمیس  یتراجت  مان  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   JY (St) Y دک  mm 0/5 رطق یجوز  یتارباخم 6  لباک  الاک :  مان 

رتم 750 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

ایمیس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایمیس  یتراجت  مان  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   JY (St) Y دک  mm 0/5 رطق یجوز  یتارباخم 4  لباک  الاک :  مان 
رتم 1,500 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدنشورف  هنیزه  اب  یر  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  هب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دودرم  هدوبن و  یسررب  لباق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  .تسا  یمازلا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  الاک  ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  هئارا 

02166951480 سکاف :  09123583142 نفلت :

1591816514 یتسپ :  دک  کالپ 390 ،  تفن  ترازو  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87524416-021  ، 87520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88936206-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6156707 تاصخشم  قبط   UDS(19 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  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 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

6156582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ مالعتسا  تاصخشم  قبط  ) هناخ کت  یدیشروخ  نز  کمشچ  غارچ  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ مالعتسا  تاصخشم  قبط  هرمن 25  فوم   ) CABLE CONNECTOR, TUBLAR ( MUFF ), 25 SQ. MM - 2

1101092372000631 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

حرد یرهاظم  نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   40x40 cm زیاس  LED113 لدم زمرق  هناخ  کت  یدیشروخ  نز  کمشچ  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( مالعتسا هب  طوبرم  یلک  تاحیضوت  ) تسویپ لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88810422-021  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( 2525 هرمن   هرمن فوم   فوم  ) ) CABLE CONNECTOR,  TUBLAR (  MUFF ) ,  25 SQ. MMCABLE CONNECTOR,  TUBLAR (  MUFF ) ,  25 SQ. MM - - 22 هناخ   هناخ کتکت   یدیشروخ   یدیشروخ نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ - - 11 ناونع : : ناونع 3636
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وکام یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6156681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپب  تاصخشم  تسا  رتم  لوط 3200  هبژارتم  ناگرزاب  - وکام روحم  رد  ینایم  ژوفر  لودج.دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدننک  نیمات  هدهعرب  هیلخت  لمح و  هنیزه 

1101094667000054 زاین :  هرامش 
وکام یتعنص  یراجت    دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یناخ فلخ  سابع  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   30x50 cm داعبا ینابایخ  لودج  الاک :  مان 
ددع 3,200 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم رد  هیلخت  لمح و  هنیزه.دشابیم  تسویپب  تاصخشم  ، رتم لوط 3200  هب  ناگرزاب  - وکام روحم  رد  ینایم  ژوفر  لودج.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تقد  تسویپب  امتح  تسا  لوبق  دروم  ینف  دات  اب  مالقا.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعرب 

5867113115 یتسپ :  دک  وکام ،  دازآ  هقطنم  نامتخاس  ناگرزاب  وکام  تیزنارت  هداج  رتمولیک 2  وکام ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3100-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34377979-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم تسویپب   تسویپب تاصخشم   تاصخشم تسا   تسا رتم   رتم   32003200 لوط   لوط هبژارتم   هبژارتم ناگرزاب   ناگرزاب -- وکام وکام روحم   روحم ردرد   ینایم   ینایم ژوفر   ژوفر لودج.دشابیم   لودج.دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهعرب   هدهعرب هیلخت   هیلخت وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه

3737
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  دوش  هعجارم  هدش  دیق  تسویپ  تسیلرد  الاک  قیقد  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095143000475 زاین :  هرامش 

نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زادعب  باسح  هیوست  ییاراد  یهاوگاب  هدوزفا  شزراو  تایلام  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسرا  نادابآ  تفن  ناتسرامیب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهم نایک  یاقآ  هرامش 09022227997  اب  ینف  یگنهامه  یراک  زور  تسارح 30 دحاو  ینف  سانشراک  دیئاتو  الاک 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

M6M6 لدم   لدم ییوزاب   ییوزاب دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلزنا ردنب  هرامش 6  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب 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

6156477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیسر 20/5/1404  رس  هب  هنازخ  دانسا  قاروا  لحم  زا  یفرصم  داوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003455000002 زاین :  هرامش 

یلزنا ردنب  هرامش 6  یاهفرح  ینف و  شزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  فا  ید  یپ  لیاف  رد  زاین  دروم  یالاک  دادعت  تاصخشم و  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
ددع  107 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
یلزنا ردنب  نالیگ ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4313933881 یتسپ :  دک  هافر ،  هاگشورف  یوربور  - یزومآراک نادیم  هب  هدیسرن  - یرهطم نابایخ  - یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44531784-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44522601-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و یدید   یایا   لالا   پمال   پمال قرب - - قرب بسچ   بسچ راون   راون یفرصم   یفرصم داوم   داوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هزوم  لرتنک  سسکا  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000573 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  هزوم  لرتنک  سسکا  - 

طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

یحالف  02135914983: سامت هرامش 
الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

هدازیلع یاقآ   02135912254: ینف تاصخشم  یگنهامه و  نفلت 

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هزوم   هزوم لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 4040

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6156702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم داهنشیپ  لاطبا  ثعاب  دیدزاب  مدع  تسا و  یمازلا  دیدزاب.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.کیتاموتا  برد  لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.12 تعاس  1401/11/2 دیدزاب خیرات..ددرگ 

1101001621000317 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

برد هدننک  هضرع  عجرم   LABEL یتراجت مان   EVOLUS 90 لدم  100x220 cm داعبا یا  هشیش  سنج  ناملآ  رکناد  روتوم  اب  لبال  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
کف نمیا  نازاس 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ذخا ددرت  زوجم  ات  دامن  لاسرا  هرامش 09123163245  هب  همان  یفرعم  اب  ار  یدرف  تاصخشم  1401/11/1 زور  12 تعاس ات  دیدزاب  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.لیوحت زا  سپ  یراک  زور   60 تخادرپ.دشاب نارهت  رهش  رد  تاریمعت  یگدنیامن و  یاراد  هدوب و  برد  دیلوت  رد  ربتعم  یاهتکرش  زا  دیاب  هدننک  نیمات.ددرگ 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008953-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم داهنشیپ   داهنشیپ لاطبا   لاطبا ثعاب   ثعاب دیدزاب   دیدزاب مدع   مدع وو   تسا   تسا یمازلا   یمازلا دیدزاب.دشاب   دیدزاب.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا.کیتاموتا   ناریا.کیتاموتا برد   برد لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
..1212 تعاس تعاس   140 1/1 1/2140 1/1 1/2 دیدزاب دیدزاب خیرات..ددرگ   خیرات..ددرگ

4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6156835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برد کی  دادعت  نکاما  تاریمعت  هرادا  حلاصم  رابنا  تهج  ( عبرم رتم   19  ) یا هرکرک  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003357 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   5x5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  زور  جنپ  لهچ و  هجو  تخادرپ  دامن و  لاسرا  روتکاف  شیپ  بلاق  رد  ( هباشت  ) دک ناریا  ساسا  رب  ار  دوخ  یداهنشیپ  یاه  تمیق  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشابیم مالعتسا  هدنرب  اب  نآ  بصن  لحم و  رد  قیقد  ژارتم  ذخا  ) الاک دات  تفایرد و 

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

23671-077338  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6156894M6 لدم ییوزاب  دنب  هحفص 28)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یایا هرکرک   هرکرک برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص هیمیکح و  رابنا  یریوصت  تراظن  متسیس  صقن  عفر  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 
1201001036000576 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
دوش هتفرگ  سامت  یگیب  دمحم  سدنهم  یاقا  نفلت 35912252  اب  هرواشم  دیدزاب و  تهج  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس صقن   صقن عفر   عفر وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 TC-A38N5 لدم رتمولیک  تعرس 180 ات  یناوخ  کالپ  تیلباق  لسکیپ  اگم  یدنایت 8  نیبرود  لدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیرخ زا  سپ  هام  تخادرپ 5  تلهم 
1101092111000013 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  هپت  لگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   BOSCH یتراجت مان   NIN-70122 لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 12  اب  هکبش  تحت  هرک  مین  ریوصت  اب  یتراظن  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم  ناملآ 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
گنهآردوبک رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 TC-A38N5 لدم رتمولیک  تعرس 180 ات  یناوخ  کالپ  تیلباق  لسکیپ  اگم  یدنایت 8  نیبرود  لدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ زا  سپ  هام  تخادرپ 5  تلهم 

6558139714 یتسپ :  دک  هپت ،  لگ  یرارهش  نامتخاس  ییاجر  دیهش  راولب  هپت  لگ  رهش  گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35328600-081  ، 35328601-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35328600-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4444
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هس لماش  مالعتسا  دامن  هعجارم  هدش  دیق  تسویپ  یاه  تسیلرد  مهم  تاکنو  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  گرب 

1101095143000477 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کیسالک  یتراجت  مان  ناراک  کینورتکلا  هدنزاس  عجرم   Alpha لدم تقرس  مالعا  متسیس  میس  اب  زمرق  نودام  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 
ناراک کینورتکلا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زادعب  باسح  هیوست  ییاراد  یهاوگاب  هدوزفا  شزراو  تایلام  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناتسرامیب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهم نایک  یاقآ  هرامشاب 09022227997  یگنهامه  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  یراکزور  هطوبرم 30 ینف  سانشراک  دیئاتو  الاک 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AlphaAlpha لدم   لدم تقرس   تقرس مالعا   مالعا متسیس   متسیس میس   میس اباب   زمرق   زمرق نودام   نودام یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6156861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  امتح  تامدخ  الاک و  روتکاف  شیپ  سامت  هرامش  تسویپ  - تسیل  قبط 

1101003068000266 زاین :  هرامش 
یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 

کینوساناپ یتراجت  مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ مادقا  تسویپ  تسیل  قبط 

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61063451-021  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6156668 لیاف  قبط  هزوم  لرتنک  سسکا  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسهیهت ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 31) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6156774 رادم  هحفص 35)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یور6156974 برس و  یندعم  عمتجم  دنمشوه  ددرت  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 7)نیمأت ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هتسب هتسب رادم   رادم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) یزلف قیرح  دض  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000787 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دیهاوخ  لاطبا  اهب  شسرپ  هگرب  لاسرا  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  تسویپ  رد  اهب  شسرپ  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدارفنا6156481 ینمیا و  تازیهجت  مالقا و  هحفص 7)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

جرک6156678 هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  تهج  قیرح  افطا  متسیس  هحفص 21)تساوخرد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6156727( تسویپ تسیل  قبط   ) یزلف قیرح  دض  برد  بصن  هحفص 7)هیهت و  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6156748 یافطاو  نالعا  متسیس  هحفص 21)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6156923 ( یلرتنک یلک  هحفص  رگشیامن و  چیئوس ،  نیبرود ،  کینورتکلا (  تظافح  تازیهجت  هحفص 14)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6157014cgs یاههاگتسیا زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 14)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) یزلف یزلف قیرح   قیرح دضدض   برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یساکع نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000422 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یمیلس اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   A170 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ.ددرگیم  لاسرا  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  الاک و  حرش  دشابیم -  هباشم  هدش  هئارا  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم 

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

31314332-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: 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

نکاما6156456 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرادهگنو  هحفص 14)سیورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یساکع6156672 هحفص 14)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6156774 رادم  هحفص 35)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6156861 رادم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 35)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6156923 ( یلرتنک یلک  هحفص  رگشیامن و  چیئوس ،  نیبرود ،  کینورتکلا (  تظافح  تازیهجت  هحفص 14)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4848

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 " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

2001092134000148 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157019 :: هرازه هرازه :: 1401/12/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس  هریخذ   D-336 لدم  MOTORSISH یزاگ نیبروت  یساسا  ریمعت  تایلمع  ماجنا  هرامش 40080054  هصقانم  مراهچ  هبترم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  داژن  یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ   D-336 لدم  MOTORSISH یزاگ نیبروت  یساسا  ریمعت  تایلمع  ماجنا  هرامش 40080054  هصقانم  مراهچ  هبترم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   13,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23:59 تعاس : 1402/03/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

شیالاپ تکرش  ،255 هرامش ، یلامش یارسشناد  شبن  ، هوکبآ نابایخ  ، دهشم  ، 9184675371 یتسپ :  دک  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
: تاصقانم نویسیمک  ربامن  -051-37285045 تاصقانم : نویسیمک  -051-37288016 تاصقانم : نویسیمک  ریبد  - 9184675371 یتسپ دک  داژن – یمشاهدیهشزاگ 

051-37285024

:: 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

یزاس6157019 هریخذ   D-336 لدم  MOTORSISH یزاگ نیبروت  یساسا  ریمعت  تایلمع  هحفص 42)ماجنا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6156894M6 لدم ییوزاب  دنب  هحفص 28)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6156894M6 لدم ییوزاب  دنب  هحفص 28)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ   D-336D-336 لدم   لدم   MOTORSISHMOTORSISH  یزاگ یزاگ نیبروت   نیبروت یساسا   یساسا ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم 2430 اتیکین  نک  درخ  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( رورس دراه  ءاحما  ندرک و  درخ  تیلباق  )

.روتکاف لاسرا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  یط 20  هیوست 
1201001036000574 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
لدم 2430  اتیکین  نک  درخ  دراه  - 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ینف  دات  ذخا  یزادنا و  هار  بصن و  ژاتنوم ، لقن ،  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 
.تاعطق هیلک  طرش  دیق و  نودب  یتناراگ  یاراد 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  تکرش  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یکناب یاهرورس  دراه  عاونا  ءاحما  ندرک و  درخ  رب  طورشم  )

02135916867: ینف
یدمحا  09123006705-02135911738: یگنهامه

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکنک درخ   درخ دراه   دراه ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  قباطم  دراه  رورس +  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناگدنز 09179162855 مناخ  ینف :  سانشراک 

1101091990000278 زاین :  هرامش 
نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تراپ سسرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HPE ML30 GEN 10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
نرق زادرپ 

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

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 2.4TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 
نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 1.8TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 
نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداج - نامرک ) یضاقتم رابنا  برد  الاک  لیوحت  لاسرا و  هنیزه  / ددرگیم تدوع  الاک  دیئات ، مدع  تروص  رد  / ربتعم یتناراگ  یاراد  / لخاد تخاس  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
این هدوتس   09131795894 الاک / لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  رثکادح 60  تخادرپ  / تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  ( تفن رابنا  - نارهت

 : یتسپ دک  نامرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یشزرو  نیمز  بنج  وجاوخ  هارراهچ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613667355

32531191-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32531194-034 :: 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

نک6156711 درخ  هحفص 42)دراه  رورس  ( رورس

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

دراه6156773 هحفص 42)رورس +  رورس  ( رورس

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

رورس6156812 کر  تشپ  شیارآ  هبعش و  یلحم  هکبش  هب  ( node) دون ددع  هحفص 24)ندوزفا 15 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

دراه دراه رورس +  +  رورس ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 52 ھحفص 44 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vcj62cx4udnts?user=37505&ntc=6156773
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6156773?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ACCELEROMETER CODE:5704-WI-4-02-A-0100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001290 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
تالایا هدنزاس  روشک   BENTLY NEVADA هدنزاس عجرم   BENTLY NEVADA یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  هزرل  دربراک   SERIES 3516 روسنس الاک :  مان 

نابیتشپ دادنب  یهاد  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم هباشم  دک  ناریا  انمض.دشابیم  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  حرش  رادقم و  دادعت و  رظن  زا  یتسیاب  یلاسرا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنشاب تفن  تارزو   AVL وزج یتسیاب  ناگدنهد  داهنشی   . ÷ تسا تیولوا  رد  لخاد  تخاس 

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

31444423-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: 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

6156544ACCELEROMETER CODE:5704-WI-4-02-A-0100(45 هحفص روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ACCELEROMETER CODE:5704-WI -4-02 -A-0 100ACCELEROMETER CODE:5704-WI -4-02 -A-0 100 ناونع : : ناونع 5252
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی یا  هقطنم  قرب   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   LBS دیلک چیئوس  رکیرب  دول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001071000128 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 

تس  2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: 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

6156669LBS دیلک چیئوس  رکیرب  دول  هحفص 45)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

یرتویپماک6156697 هحفص 24)مالقا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لوژام6156717 لباک +  هحفص 24)چیئوس +  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6156923 ( یلرتنک یلک  هحفص  رگشیامن و  چیئوس ،  نیبرود ،  کینورتکلا (  تظافح  تازیهجت  هحفص 14)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

LBSLBS دیلک   دیلک چیئوس   چیئوس رکیرب   رکیرب دول   دول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سدق رهش  نمهب  ناتسرامیب 12   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6156539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  یناریا  گنیروتینام  لاتف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000160 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   HUNTLEIGH HEALTHCARE LTD هدنزاس عجرم   SONICAID یتراجت مان   SR3 لدم لباترپ  بای  نینج  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

بطداریه نارگشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد - رادیرخ اب  شرا  عوجرم و  قح  - هطوبرم سانشراک  دات  زادعب  تخادرپ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  - یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IRC دک ارمهب  زور  ات 3  رثکادح  الاک  لیوحت  - یمازلا  IMD روتکاف و شیپ  قاصلا   - مزال یاهزوجم 

3751854819 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 12  یلصم - راولب   - سدق رهش  - جرک میدق  هداج  رتمولیک 20  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46848105-021  ، 46853313-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46848100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یناریا   یناریا گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  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 18 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیک + روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001419000191 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   LC24F390FHMCHD لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

ایرآ گنهرف  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   Z4 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: تسا زاین  ریز  دراوم  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدیمخ هحفص  اب   LC24F390FH لدم چنیا  گنوسماس 24   led روتینام

HIWA نیرگ سیک 

6155815547 یتسپ :  دک  موس ،  هکلف  بنج  - یبرغ نهیم  نابایخ  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379603-061  ، 33384908-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33384895-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیک سیک ++ روتینام روتینام ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  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 17 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6156576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیتسالپ یروتینام  ریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090390000001 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یکیتسالپ یروتینام  ریز  - 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
ددع  15 دادعت : 

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

یکیتسالپ یروتینام  ریز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7198754361 یتسپ :  دک  اردص ،  دیدج  رهش  راولب  رتمولیک 2  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36146151-071  ، 36146170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتسالپ یکیتسالپ یروتینام   یروتینام ریز   ریز ناونع : : ناونع 5656

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

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

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

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

6156642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS Riello یاه یرطاب  طخ  رب  روتینام  تهج  ریداقم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000310 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریداقم تسرهف  ییاهن  تمیق  هک  ددرگیم  مالعا  ناگدننک  نیمات  هب  .ریداقم  تسرهف  ریز  رد  تسویپ  طیارش  قباطم rfp و  الاک  تاصخشم.ریداقم  تسرهف  قباطم  - 

دشابیم دودرم  شودخم و  تمیق  تروصنیا  ریغ  رد  دننک  مالعا  هناماس  رد  یداهنشیپ  تمیق  ناونع  هب  ار  تسویپ 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق اب  قباطم  هناماس  رد  یداهنشیپ  تمیق  انمض  تسیمازلا  یتسویپ  ریداقم  تسرهف  یراذگراب  یاضما و  رهم و  هب  دات  تمیق ، لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت این  یدیشمج  سدنهم   09183365260 هرامش اب  لاوس  هنوگره  تهج  .دشابیم  دودرم  هدننک  تکرش  تمیق  روصنیا  ریغ  رد  .ددرگ  روظنم  ریداقم  تسرهف 

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

38246667-083  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هباشم6156539 دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  یناریا  گنیروتینام  هحفص 46)لاتف  روتینام  ( روتینام

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

سیک6156566 + هحفص 46)روتینام روتینام  ( روتینام

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

یکیتسالپ6156576 یروتینام  هحفص 46)ریز  روتینام  ( روتینام

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

6156642UPS Riello یاه یرطاب  طخ  رب  روتینام  تهج  هحفص 46)ریداقم  روتینام  ( روتینام

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

یرتویپماک6156697 هحفص 24)مالقا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نکاما6156456 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرادهگنو  هحفص 14)سیورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

UPS RielloUPS Riello  یاه یاه یرطاب   یرطاب طخطخ   ربرب   روتینام   روتینام تهج   تهج ریداقم   ریداقم ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سناژروا  ) نامرک یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
(115

نامرک 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

6156883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط ربراک  اب 30 SOFTWAREREPORTER N.S.C رازفا مرن  لدم HM789/و  HYTERA ییوردوخ تباث و  میسیب  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  کی  رازفا  مرن  هاگتسد و  میسیب 32 دادعت   . تسویپ تاصخشم 

1201094436000003 زاین :  هرامش 
سناژروا 115) ) نامرک یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدمزکرم   هدننک :  رازگرب 

میسیب دادعت   . تسویپ تاصخشم  قبط  ربراک  اب 30 SOFTWAREREPORTER N.S.C رازفا مرن  لدم HM789/و  HYTERA ییوردوخ تباث و  میسیب  هیهت  - 
.دشاب یم  کی  رازفا  مرن  هاگتسد و  32

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  32 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنرب هدهع  هب  لمح  هیارک  / .دریذپ یم  تروص  هطوبرم  یرادا  روما  نامرک و  سناژروا 115  رابنا  هب  مالقا  لیوحت  رظان و  دات  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  مالعتسا 

7616913555 یتسپ :  دک  نامرک ،  سناژروا 115 یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یولع  غاب  تفه  نادیم  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31329000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31329040-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6156617ACI هب ههاگدورف  تکرش  هنایلاس  تیوضع  هحفص 16)قح  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یدانتسا6156782 یملع و  یاههاگیاپ  هب  طخرب  یسرتسد  هحفص 16)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسد6156787 ینف  ینابیتشپ  تامدخ  هارمه  هب   sophos xg-230 full guard لاوریاف هحفص 16)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییوردوخ6156883 تباث و  میسیب  هحفص 51)هیهت  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

6156924(OTOS  ) یتفن لانیمرت  تایلمع  تیریدم  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  هدایپ  یحارط ، هحفص 5)لیلحت ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ییوردوخ ییوردوخ وو   تباث   تباث میسیب   میسیب هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5858

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

زرویار6157031 یرازفا  مرن  متسیس  هب  ییاراد  لاوما و  لاقتنا  یبوک و  کالپ  یرادرب  تسیل  هحفص 5)تایلمع  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

نکاما6156456 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرادهگنو  هحفص 14)سیورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6156519 تراظن  متسیس  یارجا  تازیهجت و  هحفص 14)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6156756 تراظن  متسیس  صقن  عفر  هحفص 35)ریمعت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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