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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 20

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 20

140 1140 1 نمهب   نمهب هبنشود  33   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   247,990هکس , 000247,990 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما444,520444,520رالد تاراما مهرد   122مهرد ,800122 ,800

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   232هکس ,020 , 000232 ,020 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   316رالد , 050316 , سیئوس050 سیئوس کنارف   491کنارف ,700491 ,700

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 148هکس ,000 , 000148 ,000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع338,800338,800رالد ناتسبرع لایر   120لایر ,260120 ,260

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 98هکس ,000 , 00098 , 000 , وروی000 491وروی ,520491 ژورن520, ژورن نورک   46نورک ,00046 , 000

رایع رایع   1818 یالط   20یالط ,990 , 00020 ,990 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ559,270559,270دنوپ نپاژ نینی   دصکی   347,330347,330دصکی

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
((3939))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 158158))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 25  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 13  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 51

( یهگآ دادعت 35  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 81

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 81

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 87

( یهگآ دادعت 17  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 91

( 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 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 16  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 20  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( 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 10  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 113

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 28  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 127

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

( یهگآ دادعت 17  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 130

( یهگآ دادعت 8  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 136

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 140

( یهگآ دادعت 19  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 142

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 157

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

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

( یهگآ دادعت 22  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 157

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 159

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 159

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 160

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وفسنارت ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2-1401/168 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iran-transfo.com :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6172558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخاسریز دوبهب  تاعالطا و  تینما  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب  یم  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  رشن  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب همان  تنامض  ای  دانسا  رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  لایر  نیمضت 150.000.000 

وفسنارت ناریا  تکرش  نارهت -  هداج  رتمولیک 4  ناجنز -   :: 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

کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094108000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174343 :: هرازه هرازه :: 1401/11/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کارا  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  زاس  هریخذ  چیئوس  هاگتسدکی  زاس و  هریخذ  هاگتسدکی  رورس ،  هاگتسد  هس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کارا  یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یرازفا تخس  ینابیتشپ  هئارا و  عوضوم "  اب  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تیحالص  زارحا  یهاوگ  هبتر 4  لقادح  یاراد  یاهتکرش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
رد ربتعم  تیوضع  یاراد  تالوصحم و  ینابیتشپ  بصن و  هزوح  رد  ربتعم  اتفا  همانیهاوگ  یاراد  و   " Mainframe ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  ای "   " Mainframe

ییا هنایار  یفنص  ماظن 

لایر   2,800,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
غلبم هب  یکناب  همانتنامض  هئارا  ای  راک  عاجرا  دنیآرف  نیمضت  ناونع  هب  لایر ) نویلیم  دصتشه  درایلیم و  ود   ) لایر  2،800،000،000 غلبم : زیراو  نیمضت :  تاحیضوت 

هئارا تروص  رد.فلا  تکاپ  بلاق  رد  امرفراک  هب  نآ  لصا  لیوحت  رابتعا و  هام  لقادح 3  اب  لایر ) نویلیم  دصتشه  درایلیم و  ود   ) لایر لقادح 2،800،000،000 
ناریزو 22/9/94-123402) تأیه  همان  بیوصت  عوضوم   ) هرامش 1 تسویپ  رد  جردنم  مرف  زا  هدافتسا  یکناب ، همانتنامض  تروص  هب  راک  عاجرا  دنیآرف  نیمضت 

.تسا  یمازلا  دانسا 
14:00 تعاس : 1401/12/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کارا یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  سدنهم  نادیم  یولع  یوک  کارا   ، 3819794636 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تخاسریز دوبهب   دوبهب وو   تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

زاس زاس هریخذ   هریخذ چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   اهرورس ،  ،  اهرورس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنمیز6173460  DCS متسیس رازفا  مرن  رازفا و  تخس  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( ماع یماهس  ) نیذآ اپیاس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140109101 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

saipa-azin.com :: عبنم :: 1401/11/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6172656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راکشوج تابر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیذآ اپیاس  تسارح  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

یسدنهم ینف و  روما  یناگرزاب و  روما  یلخاد 438  :: 44922203 و 4  نفلت نفلت
یلخاد 497

saipa-azin.com :: 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

ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/95 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش یلا  خروم 1401/11/3  تعاس 7  زا   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
15:35

مدرم هار   :: عبنم تعاس 15:35عبنم ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173460 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/11/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ یلع  هاگورین  هاگتسیا  سنمیز   DCS متسیس رازفا  مرن  رازفا و  تخس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  همان 760.650.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  ورین  ای  تاطابترا  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح  یهاوگ  هئارا 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راکشوج راکشوج تابر   تابر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

سنمیز سنمیز   DCSDCS متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/050 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم :: 1401/11/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174419 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/11/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

(1401.050  ) مالیا زاگشیالاپ  تکرش  هاگورین   PMS یدنبهناد و هناخراک  یجورخروسرپمک ، یاه  شخب  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  یناسر و  زورب  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش

لایر نویلیم  نیمضت 750   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  راوچ  شخب  مالیا   :: سردآ سردآ

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  :: 2077 و 084-32912850  نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلم تکرش  تاسیساترد  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ راکنامیپ  باختنا  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  یهگآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشهام ناتسرهش  ، ناتسزوخ ناتسارد  یمیشورتپ  عیانص 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین   PMSPMS وو   یدنبهناد   یدنبهناد هناخراک   هناخراک یجورخ ، ، یجورخ روسرپمک   روسرپمک یاهشخب   یاهشخب گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا وو   یناسر   یناسر زورب   زورب ناونع : : ناونع 55

تکرش تکرش تاسیساترد   تاسیساترد کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

یا هلحرمکی  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001005221000137 - 1401137 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تیاغل  زا 1401/11/03   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6194933 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:30   - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر نویلیم  هیاپ 20  غلبم  ینیمز - ییاوه و  ینویساموتا  تازیهجت  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس و  دیدزاب ، یاهتیلاعف  یراپس  نورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هرامش باسح  هب  یزیراو  یکناب  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  ار  روکذم  هدرپس  یتسیاب  نارگ  هصقانم  لایر  نیمضت 1.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رازگ هصقانم  دزن  رگ  هصقانم  هدش  دات  تابلاطم  باسح  زا  طبض  ای  ینیمضت و  یکناب  کچ  ای  جرک و  شرورپ  شزومآ و  هبعش  یلم  کناب  دزن   0110896187002

.دنیامن هئارا 
ورین هبتر 5  لقادح 

.دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  داتس  هناماس  دزمراک  یهگآ و  هنیزه 

مود 7 هقبط  ع - )  ) اضر ماما  راولب  یادتبا  ناگدازآ  لپ  زا  رتالاب  یلامش -  یناقلاط  راولب  جرک -  رد  عقاو  تاکرادت  روما  هناخر  ریبد  تاداهنشیپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R1-1401/009 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   4 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6172747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

The personal single-gas detection device( Drager دیرخ (  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  18/200/000/000 دروارب :

لایر  910/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ هرادا  لوا -  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

4329-07731314335 :: نفلت :: www.setadiran.ir- WWW.SPGC.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

ینیمز ینیمز وو   ییاوه   ییاوه ینویساموتا   ینویساموتا تازیهجت   تازیهجت تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس دیدزاب ، ، دیدزاب یاهتیلاعف   یاهتیلاعف یراپس   یراپس نورب   نورب ناونع : : ناونع 77

The personal s ingle-gas  detection device(  DragerThe personal s ingle-gas  detection device(  Drager دیرخ (  (  دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

داتس 2001001034000241 ناوخارف  هرامش   WSS-0130333 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش سپ  زور  رثکادح 3  لوا و  یهگآ  پاچ  زا  سپ  هلصافالب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا تعاس  نایاپ  ات  مود  تبون  یهگآ  راشتنا 

shana.ir :: عبنم دانساعبنم تفایرد  سپ  نیرخا  زا  سپ  هتفه  ود   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6172946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراپ زاگ  تفن و  تکرش  زاین  دروم   UV/IR FLAME DETECTOR ددع )  22  ) ملق دیرخ 3  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

:: سردآ سردآ

مان تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   5-83762604-021 :: نفلت نفلت
85193768-88969737

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001003702000059 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174353 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  کیتاموتا  قیرح  افطا  مالعا و  یاه  متسیس  هعسوت  یرادهگن و  ریمعت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  کیتاموتا  قیرح  افطا  مالعا و  یاه  متسیس  هعسوت  یرادهگن و  ریمعت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   4,075,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1402/02/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ردنب راولب  یناقلاط - هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  ، 7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  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

UV/IR FLAME DETECTORUV/IR FLAME DETECTOR ددع ) ) ددع   2222  ) ) ملق ملق دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 99

لکلک هرادا   هرادا کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس هعسوت   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 1010

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TEG 1401/350-41 هرامش یمومع  هصقانم   :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  زا  هصقانم : دانسا  تفایرد  نامز   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات 16:00 تعاس 10:00  زا  خروم 1401/11/06  هبنشجنپ  ات  خروم 1401/11/03 

seeco.ir :: عبنم تعاسعبنم داهنشیپ : میلست  تهج  تلهم  نیرخآ   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/11/16 هبنشکی  زور   14:00

6174466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنر نیباک  موف  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادناهار  تست و  بصن ،  لمح ، هیهت ، یحارط ، عوضوم  دراد  رظنرد  اپیاس  هعسوت  یسدنهم  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراک هموزر  یاراد  یاهتکرش  اذل  .دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار ، هصقانم  دانسا  رد  جردنم  دراوم  قباطم  دایماز ، تکرش  هیور 

: دنیامن مادقا  هصقانم  دانسا  تفایرد  هب  تبسن  لیذ  دراوم  هب  هجوت  اب  دنناوتیم  طبترم ،
: راک حرش 

هصقانم دانسا  رد  جردنم  دراوم  اب  قباطم  راک : یارجا  نامز  تدم  - 1

: تروصود زا  یکی  هب  هک  تسا  لایر  هصقانم 1.000،000  دانسا  تمیق  هصقانم : رد  تکرش  دانسا  تفایرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کناب بعش  هیلک  رد  زیراو  لباق  اپیاس ، هعسوت  یسدنهم  تکرش  مان  هب  کیپملا ، هدکهد  هبعش  داگراساپ ، کناب  هرامش 29486003321493  باسح  هب  زیراو 

( تسیمازلا یکناب  شیف  لصا  هئارا  تروصنیا  رد  ، ) داگراساپ
هب یدقن  زیراو  / یکناب همانتنامض  ایو  لایر  غلبم 12.000.000.000  هب  یدایص  یتکرش  کچ  تروص  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  هصقانم : رد  تکرش  هدرپس 

حرشب هصقانم ، رد  تکرش  بلطواد  یکناب  باسح  لماک  تاصخشم  هارمه  هب  تسیابیم  هک  تسا ، اپیاس  هعسوت  یسدنهم  تکرش  مانب  لایر  غلبم 3.000.000.000 
زیهجت نیمات و  دحاو  هب  فلا و ب  یاهتکاپ  هارمه  هب  ذخا و  یلام  زا  ارنآ  دیسر  هدیدرگهئارا و  رازگهصقانم  یلام  روما  هب  هصقانم ، کرادم  ریاس  لیذ و  هرصبت 

دامن هئارا  رازگهصقانم 
" .دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ ، پاچ  هنیزه  "

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

تکرش تکرش هیور   هیور گنر   گنر نیباک   نیباک موف   موف قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادناهار   یزادناهار وو   تست   تست بصن ،  ،  بصن لمح ، ، لمح هیهت ، ، هیهت یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 111 1

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

دیدجت لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات  زور 1401/11/3  تعاس 8  زا   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاسات 16عبنم  - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6172516 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالنآ زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب همان  تنامض  تروصب  لایر  نیمضت 6/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 56 یماظتنا ، یورین  هارراهچ  یمادخ  دیهش  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  یناشن  هب  نکسم  نیمز و  یلم  نامزاس   :: سردآ سردآ

88782132 :: نفلت :: Www.setadiran.ir-www.nlho.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88782133 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( یدیدجت  ) یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005315000095 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ardabilcity.ir :: عبنم دانساعبنم لیوحت  زور  نیرخآ  تعاس 13  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6172662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام ارجا 2  تدم  لیبدرا -  یرادرهش  هداد  زکرم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  42,400,000,000 یلام :  دروآرب 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,120,000,000 نیمضت :  غلبم 

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

هناخریبد لیوحت :  :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیالنآ نیالنآ زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

هداد هداد زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001339000135 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6172936 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9:30   - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا تخس  اهکسید و  هارمه  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  یلصا  یساش  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  149.384.000.000 دروآرب :

یتارباخم یاه  هداد  هکبش  ای   main frame ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و   ) شخب رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یدنب  هبتر  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  7.469.200.000 نیمضت :

قاتا 215 لوا  هقبط  هاشنامرک  ناتسا  زاگ  تکرش  یتشهب  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ ، نادیم  هاشنامرک ،  :: سردآ سردآ

8241030 :: نفلت :: www.nigc-ksh.irنفلت تیاسبو تیاسبو

8241050 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  دیدجت  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6172973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد رایس  تاطابترا  تکرش   IFARS و IPM رازفا مرن   Update,site audit ماجنا تیعضو  حالصا  هناریگشیپ PM و  یرادهگن  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  یلامش  ناسارخ  ناتسا  حطس 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32220550 :: نفلت :: www.ks.tci.ir www.ks.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا تخس   تخس وو   اهکسید   اهکسید هارمه   هارمه هبهب   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد یلصا   یلصا یساش   یساش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

IFARSIFARS وو     IPMIPM  رازفا رازفا مرن   مرن   Update ,s ite  auditUpdate ,s ite  audit ماجنا   ماجنا تیعضو   تیعضو حالصا   حالصا وو     PMPM  هناریگشیپ هناریگشیپ یرادهگن   یرادهگن ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1515

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات  هبنش  جنپ  زور   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
13:30

راداوه یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رمع و همیب  رفن   700 ًادودح .  نامرد و  لیمکت  همیب  یعبت  یلصا  رفن  رثکادح 2000  فقس  ات  نانکراک  ثداوح  رمع و  نامرد  لیمکت  همیب  روما  ماجنا  - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   72/500/000/000 دروارب :  ناوخارف 2001050288000140 - هرامش  دیدجت  ثداوح 

لایر   28/000/000/000 دروارب : ناوخارف 2001050288000141 ) هرامش  دیدجت  رتنس  اتید  یدنب و .....  رکیپ  یزادنا  هار  زیهجت و  نیمات  دیرخ ، - 2
لایر   9/900/000/000 دروارب : ( 2001050288000142  ) هرامش دیدجت  لوا - )  -) زاف  ) ناتسلگ رتائت  یفمآ  نلاس  زیهجت  ریمعت و  یزاسزاب  - 3

لایر  120/000/000/000 دروارب :  ناوخارف 2001050288000143  هرامش  یتاغیلبت  یاهولبات  بصن  تخاس و  - 4

هام   6-3-4-12 تدم :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاه هداد  هکبش  هتشر  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  هبتر  اب ه  هتشر  ره  رد  یتارباخم  ناراکنامیپ  یهاوگ  هباشم - دادرارق  هرقف  هس  لقادح   + یا همیب  کی  هبتر 

تازیهجت  تاسیسات و  هبتر 5  هینبا و  لقادح  هبنر  راهچ -  ات  کی  یاه  هبتر  یتارباخم  یا و  هنایار 
یهگا  لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت 

یهگا لصارد  جردنم  لایر   2/000/000 دیرخ : 

یرادرهش ود  هقطنم  نامتخاس  تریصب  لپ  بنج  رایرهش  هداج  یادتبا  سیدرف - یرادرهش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . ًادودح ًادودح وو   نامرد   نامرد لیمکت   لیمکت همیب   همیب یعبت   یعبت یلصا   یلصا رفن   رفن   2 0002000 رثکادح   رثکادح فقس   فقس اتات   نانکراک   نانکراک ثداوح   ثداوح وو   رمع   رمع نامرد   نامرد لیمکت   لیمکت همیب   همیب روما   روما ماجنا   ماجنا - - 11 ناونع : : ناونع
بصن بصن وو   تخاس   تخاس  - - رتائت رتائت یفمآ   یفمآ نلاس   نلاس زیهجت   زیهجت وو   ریمعت   ریمعت یزاسزاب   یزاسزاب یدنب   - - یدنب رکیپ   رکیپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   زیهجت   زیهجت نیمات   نیمات دیرخ ، ، دیرخ  - - ثداوح ثداوح وو   رمع   رمع همیب   همیب رفن   رفن   700700

یتاغیلبت یتاغیلبت یاهولبات   یاهولبات
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ناریا یزکرم  قطانم  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401ت 1 :: م م ن/4576 /  یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش یفیک  یبایزرا  دانسا  تفایرد  تلهم  نیرخآ   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 08/11/1401 هبنش  زور   16:00 تعاس داتس  هناماس 

icofc.ir :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  حبص   08:00 تعاس  - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
23/11/1401

6173888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زترهاگیگ دناب 7/2-5/2  ویو  ورکام  یاهکنیل  ضیوعت  هژورپ  هب  طوبرم  1401ت 1  هرامش م م ن/4576 /  یا ) هلحرم  کی   ) یمومع هصقانم  یهگآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2001093221000141 داتس : هناماس  رد  تبث  هرامش  ( PC تروص هب   ) برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتایلمع  قطانم 

.دیامن راذگاو  طیارش ، دجاو  یاهتکرش  هب  یا ) هلحرم  کی   ) یمومع هصقانم  قیرط  زا  ریز  یلک  طیارش  تاصخشم و  اب  ار  رکذلا  قوف  هصقانم  عوضوم  دراد  رظنرد 

راک رصتخم  حرش  فلا )

( یطابترا یتارباخم و  یکیرتکلا و  فلتخم  تازیهجت  لماش   ) MTO ساسارب هژورپ  زاین  دروم  یاهالاک  بصن  لمح و  دیرخ ، هیهت ، لماش : ًارصتخم  رکذلا  قوف  ۀژورپ 
.دشابیم هطوبرم  یسناکرف  یاهدناب  رد  هطوبرم  یطابترا  یاه  کنیل  یرارقرب  و 

راک یارجا  هیلوا  دروآرب  لحم و  تدم ، ب )

یرادربهرهب تکرش  یتایلمع  قطانم  رد  عقاو  هژورپ  یارجا  لحم  لایر و  راک 45،000،000،000  یارجا  یبیرقت  دروآرب  هدوب و  هام  هدزاود )  ) هژورپ 12 یارجا  تدم 
.دشابیم برغ  زاگ  تفن و 

یعامتجا روما  راک و  نواعت ، ترازو  طسوت  هدش  رداص  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  ربتعم  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.راک عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  ناونع  هب  لایر  غلبم 2،250،000،000 هب  یکناب  همانتنامض  هیارا  یئاناوت  نتشاد 

:: سردآ سردآ

87524410 :: نفلت :: www.setadiran.ir ntsw.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زترهاگیگ زترهاگیگ   7/27/2 -- 5/25/2 دناب   دناب ویو   ویو ورکام   ورکام یاهکنیل   یاهکنیل ضیوعت   ضیوعت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1717
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نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003582000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174546 :: هرازه هرازه :: 1401/11/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 IT هزوح رد  تاعطق  تازیهجت و  تامدخ ،  نیمات  دادرارق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

 IT هزوح رد  تاعطق  تازیهجت و  تامدخ ،  نیمات  دادرارق  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
24,179,915,091 یلام :  دروآرب 

لایر   1,210,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:30 تعاس : 1402/02/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب  راولب  نایزاغ  یلزناردنب   ، 4315695665 یتسپ :  دک  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تخاسریز6172558 دوبهب  تاعالطا و  تینما  هرواشم  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنمیز6173460  DCS متسیس رازفا  مرن  رازفا و  تخس  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاس6174343 هریخذ  چیئوس  هاگتسد  کی  زاس و  هریخذ  هاگتسد  کی  اهرورس ،  بصن  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تکرش6174471 تاسیساترد  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 6)دیرخ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ITIT هزوح   هزوح ردرد   تاعطق   تاعطق وو   تازیهجت   تازیهجت تامدخ ،  ،  تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1818
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سروب شزومآ  تیریدم و  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 01/ب/1401 یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش ات  رثکادح  یهگآ  نیلوا  جرد  خیرات  زا   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم یرادا  تقو 

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6172718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب نارهت  رد  رادیرخ  رظن  دروم  لحم  رد  بصن  لیوحت و  اب  لاو ) وئدیو   ) یگنر رگشیامن  عبرمرتم  یزادنا 30  هار  بصن و  دیرخ ، تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - هلاسود یتناراگ 

هدوب  راتخم  لیلد  رکذ  نودب  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  امرفراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نویلیم  هاجنپ  تسیود و  هصقانم  رد  تکرش  یکناب  همانتنامض  غلبم 

اهدادرارق دحاو  یتسپدک 113484413  یرهزا پ 10  یوک  وتاشول  لفون  زا خ  رت  ناپ  ظفاح  نارهت خ   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لاح دقن   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173135 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12:30   - 1401/11/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( یهایگ رباعم  بور  تفر و  یتسد  وراج   ) زبس یاضف  یرهش و  تامدخ  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیفارت ینمیا  تازیهجت  بصن 

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

نفلت 08337290001 و 08337288163 یزکرم  یرادرهش  ریدغ  نادیم  هاشنامرک   :: سردآ سردآ

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: 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

(( لاو لاو وئدیو   وئدیو  ) ) یگنر یگنر رگشیامن   رگشیامن عبرمرتم   عبرمرتم   3030 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1919

کیفارت کیفارت ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن یهایگ - ) - ) یهایگ رباعم   رباعم بور   بور وو   تفر   تفر یتسد   یتسد وراج   وراج  ) ) زبس زبس یاضف   یاضف وو   یرهش   یرهش تامدخ   تامدخ تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/11/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم داصتقا   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173285 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک    - 1401/11/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیفس  ییزج  ود  یکیفارت  گنر 

درز ییزج  ود  یکیفارت  گنر 
زمرق  ییزج  ود  یکیفارت  گنر 

یزلف هدرن 

یداهنشیپ تمیق  لداعم 10  یکناب  همان  تنامض  هئارا  دزن  باسح 74081134708383  هب  یدقن  زیراو  تروص  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامزاس مانب  عفن و  هب  یکناب  همان  تنامض  ناریا  رهم  کناب  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  عفن  هب  مانب و 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  هصقانم  یهگآ  جرد  هنیزه  هلمج  زا  دادرارق  عوضوم  یاه  هنیزه  هیلک 

:: سردآ سردآ

08138215318 :: 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

یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050345000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174305 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  دانسا  قباطم  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یکیفارت گنر  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  لقادح 6  تخادرپ  .دانسا  قباطم  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  دیرخ  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مود هقبط  .کیفارت  نامتخاس  .یرتنالک  یور  هبور  تیالو  راولب  نادمه   ، 6516649947 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزلف یزلف هدرن   هدرن ییزج - - ییزج ودود   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

یئزج یئزج ودود   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 161 ھحفص 17 
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هبقرط یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001050352000047 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174420 :: هرازه هرازه 13دکدک   تعاس  - 1401/11/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یکیفارت  تازیهجت  لمح  دیرخ و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یرادرهش  نامتخاس  ملعم ، راولب  هبقرط  : فلا تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

-85193768-02141934-05134227510-05134225844 :: نفلت نفلت
88969737

Www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت رهش  یسدنهم  ینف و  رواشم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

لایر  27٬500٬000.000: هصقانم رد  تکرش  همان  تنامض   :: 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 حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2323

GPRGPR وو   اهاه   هار   هار 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
ییوردوخ ییوردوخ

2424

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

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

2001005233000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174642 :: هرازه هرازه :: 1401/11/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت  ینمیا  تازیهجت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  ناتسا  هاشنامرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کیفارت  ینمیا  تازیهجت  بصن  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
10,099,700,000 یلام :  دروآرب 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   504,985,000 نیمضت :  غلبم 

" یروضح  " تروص هب  و  داهنشیپ " یاه  تکاپ  لاسرا  تلهم  یاضقنا  زا  لبق   " دیاب فلا ) تکاپ  یوتحم  " ) هصقانم رد  تکرش  نیمضت   " لصا نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ یموجن " هللا  تیآ  نامتخاس  یزکرم ، یرادرهش  ریدغ ، نادیم  هاشنامرک ،  " یناشن هب  یرادرهش  یاهدادرارق  نامیپ و  روما  دحاو  لیوحت 

دوب و دهاوخن  ریذپ  ناکما  هجوچیه  هب  داهنشیپ ) یاه  تکاپ  لاسرا  تلهم  یاضقنا  نامز   ) ررقم دعوم  زا  دعب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  لیوحت  تسا  رکذب  مزال 
.دوب  دهاوخ  رگ  هصقانم  هجوتم  نآ  تیلوئسم  عبطلاب  .دش و  دهاوخن  ماجنا  رگ  هصقانم  داهنشیپ  ییاشگزاب 

12:30 تعاس : 1402/02/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم یرادرهش  ریدغ -  نادیم   ، 6716743117 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050345000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6194906 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  دانسا  قباطم  یزلف  هدرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تالآ نهآ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   300,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  لقادح 6  تخادرپ  .دانسا  قباطم  یزلف  هدرن  دیرخ  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مود هقبط  کیفارت  نامتخاس  یرتنالک  یور  هبور  تیالو  راولب  نادمه   ، 6516649947 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیفارت کیفارت ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2525

یزلف یزلف هدرن   هدرن دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2626

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   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت هقطنم 20  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/41 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6172904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیحان 1 دنامسپ  هزیناکم  یروآ  عمج  بور و  تفر و  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیحان 4 زبس  یاضف  یرادهگن 

یر سکیا  هاگتسد  هیهت 

هنیزه.تسا راتخم  اهداهنشیپ  هیلک  ای  کی  در  رد  یرادرهش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ 

یر ناتسرهش  یرتسگداد  بنج  یرادرهش  نابایخ  یعاس  یداه  نادیم  یر  رهش  یناشن  هب  هقطنم  یزکرم  نامتخاس  رد  اهدادرارق  روما  دحاو  تفایرد :   :: سردآ سردآ

:: 841617 و 84161202 نفلت :: business.tehran.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

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت رهش  نارحب  تیریدم  یریگشیپ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1007-401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگاعبنم جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6172923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهدنامرف نلاس  ریواصت  طبض  متسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  نیمضت 1/750/000/000  لایر   25/000/000/000 دروارب غلبم 

یرازفا تخس  تازیهجت  رتویپماک و  دیرخ 
لایر نیمضت 1/750/000/000  لایر  دروارب 25/000/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یریگشیپ نامزاس  یلامش   ، مهن نابایخ  شبن  یناهفصا  یفرشا  ...تیآ  هارگرزب  هب  هدیسرن  دمحا   ، لآ لالج  هارگرزب  یبرغ  یاهتنا  نارهت ،  :: سردآ سردآ

96024485-96024348 :: 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

یریر سکیا   سکیا هاگتسد   هاگتسد هیهت   هیهت زبس -  -  زبس یاضف   یاضف یرادهگن   یرادهگن دنامسپ -  -  دنامسپ هزیناکم   هزیناکم یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بور   بور وو   تفر   تفر تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2727

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت وو   رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ یهدنامرف - - یهدنامرف نلاس   نلاس ریواصت   ریواصت طبض   طبض متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 161 ھحفص 20 
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یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/5-9م ن یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش ات  زا 1401/11/3   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو توقای   :: عبنم تعاس 17عبنم ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173111 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک   سار   - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت  یرادهگن و  سیورس ،  تاریمعت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 73.400.000.000 

لایر  هدرپس 3.670.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاعالطا یروانف  تاطابترا و  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح  ندوب  اراد 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب  راولب  یناقلاط  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب   :: سردآ سردآ

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

6500-31666700 :: سکف :: info@bpmo.irسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  یفیک ) یبایزرا  یهگآ   ) دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

844/1401/829 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-bidboland.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  یاه  هناماس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هعسوت   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ،  ،  سیورس تاریمعت ،  ،  تاریمعت ناونع : : ناونع 2929

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 161 ھحفص 21 
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک ) یبایزرا  یهگآ   ) دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

844/1401/829 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-bidboland.ir :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174047 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/11/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  یاه  هناماس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ،  ناهبهب -  هداج  رتمولیک 33  ناتسزوخ ،  ناتسا  دنلبدیب  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.Setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/10/29هرامش ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تفاب تمکح   :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174376 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  حبص  تعاس 13  سار   - 1401/11/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یتینما  یاه  نیبرود  یتظافح و  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

باسح هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 1.250.000.000  غلبم  سروب -  دک  یاراد  یقوقح  یقیقح و  ناراکنامیپ  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  رشن  هنیزه  .تسا  راتخم  زاجم و  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  یهگا  - رد  جردنم 

:: 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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

رهش رهش حطس   حطس یتینما   یتینما یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   یتظافح   یتظافح تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 161 ھحفص 22 
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003702000060 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6184674 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت  یرادهگن و  سیورس ، تاریمعت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت  یرادهگن و  سیورس ، تاریمعت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,670,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1402/02/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ردنب راولب  یناقلاط  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب   ، 7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  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

یدنبهناد و6174419 هناخراک  یجورخ ، روسرپمک  یاهشخب  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  یناسر و  زورب 
هاگورین  PMS

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تکرش6174471 تاسیساترد  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 6)دیرخ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کیفارت6174642 ینمیا  تازیهجت  بصن  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 16)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هعسوت   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس تاریمعت ، ، تاریمعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 161 ھحفص 23 
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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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6172456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاه  لیاف  تاصخشم و  قباطم  بصن  تهج  رازفا  مرن  سیک و  هارمه  هب  یتسد  کرحتم  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000588 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نفلت اب  ینف  تاصخشم  یگنهامه  تهج  هناماس - رد  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هارم  هب  هکبش  رچپ  سید  رازفا  مرن  سیک و  هارمه  هب  یتسد  کرحتم  ویدار  - 

مج ینام  یاقآ   35912251
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیق یتناراگ  الاک و  تلاصا  لیوحت ، نامز  تدم  یلاسرا  روتکاف  شیپ  رد  هدوب و  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  تازیهجت  مالقا و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مج ینام  یاقآ  نفلت 35912251  اب  ینف  تاصخشم  تهج  مزال  یاه  یگنهامه  .دوب  دهاوخ  هدننک  تکرش  فذح  هلزنم  هب  قوف  دراوم  تیاعر  مدع  .ددرگ 

 : 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

3591572-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن تهج   تهج رازفا   رازفا مرن   مرن وو   سیک   سیک هارمه   هارمه هبهب   یتسد   یتسد کرحتم   کرحتم ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 3434
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نارهت ناتسا  زاگ  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   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6172489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یمازلا  ینف  تاصخشم  لاسرا  / تسا زاین  تسویپ  لیاف  قباطم  سنسیال  هارمهب   CISCO ASR 1001X لدم وکسیس  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتبرت مناخ   81972299 هباشم / دکناریا  دشاب /

1101092769000385 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   VWIC2-1MFT-T1/E1 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دکناریا دشاب / یم  یمازلا  ینف  تاصخشم  لاسرا  / تسا زاین  تسویپ  لیاف  قباطم  سنسیال  هارمهب   CISCO ASR 1001X لدم وکسیس  رتور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتبرت مناخ   81972299 هباشم /

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال هارمه   هارمه هبهب     CISCO ASR 100 1XCISCO ASR 100 1X لدم   لدم وکسیس   وکسیس رتور   رتور ناونع : : ناونع 3535
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6172833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب  شزومآ  تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتامروفنا یاروش  یهاوگ  نتشادیسنسیال  یاه  تیدودحم  مدع  لوصحم و  ندوب  سروس  نپوالوصحم  ندوب  ناینب  شناد  تکرش :  طیارش 

1101030376000014 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

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

یرازگراب یصاصتخا  شخب  یصاصتخا  یاه  نومزآ  یحارط  یارب  یصاصتخا  شخبنیالنآ  یاه  هرود  فیرعت  ناکما  یشزومآ  تیریدم  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لنپ هکبش  یدنب  لور  تشادهب و  زکارم  فیرعت  ناکمااهاوتحم  یرازگراب  تهج  یصاصتخا  رجینم  لیافیشزومآ  یاه  یبایشزرا  شخباهنآ  یبایزرا  اه و  فیلاکت 

یصاصتخا

1134845764 یتسپ :  دک  تشادهب ط1 ،  ترازو  نامتخاس  یروهمج ،  عطاقت  ظفاح ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63453207-021  ، 63453203-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63453205-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیدودحم تیدودحم مدع   مدع وو   لوصحم   لوصحم ندوب   ندوب سروس   سروس نپوالوصحم   نپوالوصحم ندوب   ندوب ناینب   ناینب شناد   شناد تکرش :  :  تکرش طیارش   طیارش تشادهب   تشادهب شزومآ   شزومآ تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع
کیتامروفنا کیتامروفنا یاروش   یاروش یهاوگ   یهاوگ نتشادیسنسیال   نتشادیسنسیال یاه   یاه

3636
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ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ع )  ) یلع نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخسن کی  مادکرهزا  یهد  تبون  رازفا  مرنو  هیاپرازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093780000258 زاین :  هرامش 

لباز ع   یلع   نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نارگ شالت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  راگن  تمالس  عاجرا  ماظن  یهد و  تبون  تیریدم  هناماس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ایور هریزج 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861979917 یتسپ :  دک  نادهاز ،  - لباز هداج  رتمولیک 3  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225401-054  ، 32295118-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32295118-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  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 10 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6173018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخسن هخسن کیکی   مادکرهزا   مادکرهزا یهد   یهد تبون   تبون رازفا   رازفا مرنو   مرنو هیاپرازفا   هیاپرازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3737

وو لکریدم   لکریدم یمدرم   یمدرم تاقالم   تاقالم یهد   یهد تبون   تبون رازفا   رازفا مرن.هژیو   مرن.هژیو یتامدخ   یتامدخ طخطخ   هرامش   هرامش دیرخ   دیرخ هارمه   هارمه هبهب   هوبنا   هوبنا کمایپ   کمایپ رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838
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لکریدم و یمدرم  تاقالم  یهد  تبون  رازفا  مرن.هژیو  یتامدخ  طخ  هرامش  دیرخ  هارمه  هب  هوبنا  کمایپ  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000126000061 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  دیما  یتراجت  مان  یا  هقلح  کت   DVD یدنب هتسب  عون   EPS-8000 لدم  E Poll رد کمایپ  لاسرا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

دیما
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
کینورتکلا کادآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  کاد  افص  فص  تیریدم  یهد و  تبون  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

زادرپهب هارمه  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  سنارفنک  ویدیو  هکبش  اکوش  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  ینامزاس  تاسلج  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
تسویپ یرازفا  مرن  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هبعج 1  یدنب  هتسب  عون  زاس  مرف  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروانف سانشراک  دات  لیوحن و  زا  دعب  تخادرپ  لک و  هرادا  رد  لیوحت.زاس  مرف  رازفا  مرن  سنارفنک و  ویدیو  رازفا  مرن.تمدخ  زیم  یحارط  زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  هرامش 31932260  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج.تفرگ  دهاوخ  تروص 

5713715765 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  ماما –  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31932221-044  ، 32222590-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222046-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کی هقطنم  نارهت  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6173140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ینتم  مایپ  لاسرا  تفایرد و  تهج  ، هوبنا ینتم  هاتوک  مایپ  لوصحم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 1000152 هخاشرس  قیرط  زا  هفرط  ود  تروص 

1101092500000172 زاین :  هرامش 
نارهت هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هرقف 28309000 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاجم یاضما  رهم و  اب  تسویپ  یاه  لیاف  و  ...و ) یعامتجا  روما  راک و  ترازو  زا  ینمیا  تبث و  یهاوگ  یمسر و  همانزور  رغت  نیرخآ  ) یتبث کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم دودرم  داهنشیپ  قوف  دراوم  تیاعر  مدع  تروص  رد  ، ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  دات و  ، 

1874614141 یتسپ :  دک  هقطنم 6 ،  تالضاف  بآ و  تکرش  یزار -)  یایرکز  یرتم (  خ 24  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55956730-021  ، 55903085-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکناک یبودا  رازفا  مرن  اب  نیالنآ  شزومآ  یاهسالک  یرازگرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000118 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمیحر یاقآ  تالاوس 88492200  تهج  - تسویپ تازج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84014-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،، هوبنا هوبنا ینتم   ینتم هاتوک   هاتوک مایپ   مایپ لوصحم   لوصحم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

تکناک تکناک یبودا   یبودا رازفا   رازفا مرن   مرن اباب   نیالنآ   نیالنآ شزومآ   شزومآ یاهسالک   یاهسالک یرازگرب   یرازگرب ناونع : : ناونع 4040
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6173266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد.دشابیم تسویپ  رد  دیرخ  حرش.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  همیمض.یصاصتخا  رورس  هژورپ  تیریدم  رازفا  مرن  سناسیل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  باسح  اصافم  ذخا  تامدخ  دوجو  تروص 

1101001022002365 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

یم هباشم  دک  ناریا.یروضح  نیالنآ و  تروص  هب  ربراک  رثکادح 100  ینابیتشپ  اب  یصاصتخا  رورس  هژورپ  تیریدم  رازفا  مرن  سناسیل  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  باسح  اصافم  ذخا  تامدخ  دوجو  تروص  رد.دشابیم  تسویپ  مئامض  ساسا  رب  دیرخ  حرش.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض.دشاب 

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

88112681-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصاصتخا یصاصتخا رورس   رورس هژورپ   هژورپ تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن سناسیل   سناسیل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141
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ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد ناتسدرک  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  یا  هنایار  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401

1101092247000079 زاین :  هرامش 
ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  یتسیاب  مالعتسا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  هیهت و  یتسیاب  یتساوخرد  کرادم 

ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما  رهم و  زا  سپ  لیمکت و  یداهنشیپ  خرن  هگرب 

 : یتسپ دک  ناتسدرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  - زرواشک نابایخ  یادتبا   - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6613813593

32241337-087  ، 33241337-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235255-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاس لاس ردرد   ناتسدرک   ناتسدرک هقطنم   هقطنم یتفن   یتفن یاه   یاه هدروارف   هدروارف شخپ   شخپ یلم   یلم تکرش   تکرش یایا   هنایار   هنایار یاه   یاه متسیس   متسیس یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
140 1140 1
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نادور یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموقر ریواصت  اب  یرادرب  هشقن  شور  هب  راتکه  یبیرقت 1050  تحاسم  هب  سایقم 1:500  اب  رهش  ینوناق  هدودحم  هشقن  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یماظن ریغ  دابهپ  اب  ییاوه ) یرادرب  ریوصت  )

1101093618000061 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زرابهد ) ) نادور یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

شیامیپ ردص  هدننک  هضرع  عجرم  راگدنام  شیامیپ  ردص  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  یرهش  هشقن  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
راگدنام

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نادور رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7991683655 یتسپ :  دک  نادور ،  یرادرهش  - یزرواشک داهج  یور  هبور  ادهشراولب  - نادور ناتسرهش  - ناگرمره نادور ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42883014-076  ، 42883005-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42288452-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب یرادرب - - یرادرب هشقن   هشقن شور   شور هبهب   راتکه   راتکه   10501050 یبیرقت   یبیرقت تحاسم   تحاسم هبهب     1 :5001 :500 سایقم   سایقم اباب   رهش   رهش ینوناق   ینوناق هدودحم   هدودحم هشقن   هشقن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
یرهش یرهش هشقن   هشقن بوبو   تحت   تحت

4343
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ ناجیابرذآ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101000207000157 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/08 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32229059-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد تیاس   تیاس بوبو   یاوتحم   یاوتحم تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ ناجیابرذآ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101000207000157 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  اویه 211  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32229059-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6173766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  حرش و  هب  یکینورتکلا  تروص  هب  گربراب  رودص  یارب  رازفا  مرن  ینابیتشپ  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093198000210 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313763547 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نادیم  روباشین -  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42222001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42227827-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد تیاس   تیاس بوبو   یاوتحم   یاوتحم تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   حرش   حرش هبهب   یکینورتکلا   یکینورتکلا تروص   تروص هبهب   گربراب   گربراب رودص   رودص یارب   یارب رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ 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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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس لیمیا  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000218 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  سسرآ  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم  تکاپ  هکبش  عون   IceWarp رورس لیمیا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نایناریا سسرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
هتسب 1 دادعت : 

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

مپسا یتنآ  یادراد  سیوریو ،  یتنآ  یاراد  پراو ،  سیآ  هربراک  رورس 600  لیمیا  سنسیال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435893737 یتسپ :  دک  رجفلاو خ 3 ،  کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85122500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85122500-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس تدم 1  یارب  ربراک  سوریو 50  یتنآ  سنسیال  دیدمت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001468000009 زاین :  هرامش 

نارهت قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1453693611 یتسپ :  دک  تشرط ،  هاگورین  ماما  راگدای  یرون و  هلا  لضف  خیش  هارگرزب  نیب  ناخراتس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44388003-021  ، 44388004-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44388003-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس لیمیا   لیمیا سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

لاس لاس   11 تدم   تدم یارب   یارب ربراک   ربراک   5050 سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بو تحت   LMS یزاجم شزومآ  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004439000285 زاین :  هرامش 

نارهت سناژروا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اشوین رتسگ  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج  بو  تحت   LMS یزاجم شزومآ  هناماس  مرفتلپ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف ناسانشراک  دات  زا  سپ  دیرخ  - ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف  - یمازلا روتکاف  شیپ  - ههام ود  تخادرپ  - ناگیار الاک  لمح  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1473745881 یتسپ :  دک  کالپ 58 ،  ادخهد -  ربکا  یلع  هچوک  شبن  یبونج -  رهشناریا  نابایخ  یسودرف -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

49231271-021  ، 44896381-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896347-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راوک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098203000008 زاین :  هرامش 

راوک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

1230 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

راوک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعبات یاهدحاو  راوک و  نامرد  تشادهب  هکبش  هنایار  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یرازگراب  سپس  اضماورهم و  تسویپ  کرادم  هیلک 

دشاب یموب  امتح  هدش  یریگراک  هب  یورین 

7346144141 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب  هکبش  - ینیمخ ماما  راولب  - راوک راوک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37829136-071  ، 37825021-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37825021-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو تحت   تحت   LMSLMS یزاجم   یزاجم شزومآ   شزومآ هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4949

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدیلک یاه  هداد  تیریدم  ینامزاس و  یاهسیورسبو  یزاس  هچراپکی  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  نیمات ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  اواف  عبانم  شیاپ  رازبا  و 

1101010003000116 زاین :  هرامش 
نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدیلک یاه  هداد  تیریدم  ینامزاس و  یاهسیورسبو  یزاس  هچراپکی  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  نیمات ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  اواف  عبانم  شیاپ  رازبا  و 

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88319794-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عبانم عبانم شیاپ   شیاپ رازبا   رازبا وو   یدیلک   یدیلک یاه   یاه هداد   هداد تیریدم   تیریدم وو   ینامزاس   ینامزاس یاهسیورسبو   یاهسیورسبو یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع
اواف اواف

5151
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ناهفصا یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید ویشرا  دانسا و  تیریدم  هناماس  هنالاس  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000284 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس ؛ قیرط  زا  لاسرا  یراذگراب و  ءاضما ؛ رهم و  لیمکت و  زا  سپ  هدش  هئارا  یتسویپ  کرادم  هیلک  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایقداص یاقآ  هرامش 09132945235  اب  لاوس  تروص  رد.ددرگ  لاسرا  روما  نیا  هب  خیرات 6/11/1401 ات  اتیاهن 

.دیریگب سامت 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید ویشرآ   ویشرآ وو   دانسا   دانسا تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس هنالاس   هنالاس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6184789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تمدخ  حرش  طیارش و  قبط  کیتامروفنا  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001545000205 زاین :  هرامش 

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

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

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  تیلاعف  حرش  مالعتسا ،  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  تمدخ  ماجنا  زوجم  تیحالص و  یهاوگ  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایوجشناد روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6194796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  هکبش  تینما  نیمات  یارب   waf یزادنا هار  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010003000120 زاین :  هرامش 

نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN WAF یتراجت مان   W2500 لدم بو  تحت  یدربراک  یاه  همانرب  لاوریاف  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  هکبش  تینما  نیمات  یارب   waf یزادنا هار  زیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88319794-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تمدخ   تمدخ حرش   حرش وو   طیارش   طیارش قبط   قبط کیتامروفنا   کیتامروفنا متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5353

بوبو تحت   تحت یدربراک   یدربراک یاه   یاه همانرب   همانرب لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف جیلخ  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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 23 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6194798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  قباطم  یبایراک  مادختسا و  بو  تحت  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101050387000003 زاین :  هرامش 

سراف جیلخ  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
یرازفا مرن  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  یزتناف  هبعج  یدنب  هتسب  عون  هکبش  تحت  تسویپ  مادختسا  بذج و  متسیس  ناونع  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

تسویپ
هتسب 1 دادعت : 

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

.تسویپ لیاف  قباطم  یبایراک  مادختسا و  بو  تحت  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

7561884984 یتسپ :  دک  یروانف ،  ملع و  کراپ  یسدورف  ماما خ  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333560-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333560-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبایراک یبایراک وو   مادختسا   مادختسا بوبو   تحت   تحت هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 5555
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نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  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 13 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6194841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ کیتامروفنا  دحاو  / تسیمازلا تمیق  داهنشیپ  زا  لبق  یگنهامه  / تسویپ لیاف  قباطم  طیارش  هیلک   / نارهت زا  هدننک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
83702507 شورس سدنهم 

1101092119000090 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هطقن 5 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  قباطم  طیارش  هیلک  / دیامنیم مادقا  هدنرب  هدننک  نیماتاب  دادرارق  دقع  هب  تبسن  تاکرادت  نامزاس  / هباشم دک  اریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1599845318 یتسپ :  دک  نامتخاس 290 ،  ینرق  دبهپس  عطاقت  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83702056-021  ، 88803876-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88808665-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VPNVPN  نما نما یصاصتخا   یصاصتخا هاگرد   هاگرد یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6194848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روحم تکرح  لاح  رد  نیزوت  یاه  هناماس  طخرب  ریواصت  لاسرا  ینابیتشپ WIM و  یرادهگن و  ریمعت و  یرازفا ,  مرن  هتسب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( مالعتسا 1401-39 دیدجت  نارهت (  نادمه - 

1101003123000155 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هناماس 1 دادعت : 

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

اهتمیق دیامن  هئارا  لک  هرادا  هب  ار  نآ  کرادم  دیامن و  مادقا  اتفا  زوجم  ذخا  هب  تبسن  لاس 1402  هام  رویرهش  نایاپ  ات  ددرگ  یم  دهعتم  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  روکذم  گرب  هئارا و  تمیق  داهنشیپ  گرب  اب  بسانتم 

6518763119 یتسپ :  دک  یمیهاربا ،  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا ,  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34228154-081  ، 34210433-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34210442-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم تکرح   تکرح لاح   لاح ردرد   نیزوت   نیزوت یاه   یاه هناماس   هناماس طخرب   طخرب ریواصت   ریواصت لاسرا   لاسرا وو     WIMWIM  ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یرازفا ,  ,  یرازفا مرن   مرن هتسب   هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 161 ھحفص 42 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uq7van8c6kvg4?user=37505&ntc=6194848
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6194848?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6194884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تساوخرد  دروم  تسویپ  ینف  تاصخشم 

1101050213000035 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

 LIS هناماس هاگشیامزآ و  یاههاگتسد  طبار  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار دروآ  هر  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون   RR.LIS.w.Linkbox

هتسب 5 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تساوخرد  دروم  تسویپ  ینف  تاصخشم 

7591797313 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یبونج   لگنج  رادرس  نابایخ  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232951-074  ، 33225612-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224001-074 :: 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6172504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LISLIS هناماس   هناماس وو   هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یاههاگتسد   یاههاگتسد طبار   طبار رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 5858

هاگتسیا هاگتسیا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  یلعوب 0106824( هاگتسیا  لرتنک  متسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228002341 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   6F لدم  IQ remote input and alarm relay هعومجم تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  کیتنگم  ورتکلا  لاتیجید  زادنا  هرامش  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   6F لدم  remote input and alarm relay هعومجم تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   ABB TZIDC positioner V18345-102122001/CTC تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وفسنارت ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 183 - 1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iran-transfo.com :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6172665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میله لاقتنا  لرتنک و  یزکرم  متسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  غلبم 50.000.000  هب  یکناب  همان  تنامض  ای  یزیراو  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میله میله لاقتنا   لاقتنا وو   لرتنک   لرتنک یزکرم   یزکرم متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52461288 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/09هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6172966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سابیفورپ هکبش  روتکناک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابیفورپ سابیفورپ هکبش   هکبش روتکناک   روتکناک ناونع : : ناونع 6161
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458642 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/09هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENS PP17 II 16 لنپ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SIEMENS S IEMENS PP17 I I  16PP17 I I  16 لنپ   لنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262
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ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف  حرش  ساسا  رب   CPS هاگتسیا  37 رادشه )  مالعا   ) یکینورتکلا تظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاگ یلم  تسارح  یکینورتکلا  تظافح  تکرش  دیئات  یاهتکرش  طقف 

1101091556000117 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یروضح تروص  هب  ار  مالعتسا  تادنتسم  دنناوتیم  دنتسه  زاگ  یلم  تکرش  یکینورتکلا  تسارح  هدش  دیئات  تسیل  رد  هک  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یراذگراب  یئاهن  تمیق  طقف  هناماس  رد  دنیامن و  ناشیا  لیوحت  پملپ  تروصب  لیمکت  زا  سپ  تفایرد و  تسارح  سانشراک  هداز  نسح  بانج  زا 

4918936948 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یرادا ، تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ، ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480441-017  ، 32480372-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480298-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-1046-2342 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6173312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HONYWELL Catalytic Sensor Cartridge 2110B3707 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیئات دیئات یاهتکرش   یاهتکرش طقف   طقف ینف   ینف حرش   حرش ساسا   ساسا ربرب     CPSCPS هاگتسیا   هاگتسیا   3737 رادشه )  )  رادشه مالعا   مالعا  ) ) یکینورتکلا یکینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
زاگ زاگ یلم   یلم تسارح   تسارح یکینورتکلا   یکینورتکلا تظافح   تظافح تکرش   تکرش

6363

HONYWELL Catalytic  Sensor Cartridge 2 1 10B3707HONYWELL Catalytic  Sensor Cartridge 2 1 10B3707 ناونع : : ناونع 6464
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6173510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالنآ  رزیالانآ  رتیمسنارت و  لول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  حرش و  اب  قباطم 

1101092273000614 زاین :  هرامش 
مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

TETHYS یتراجت مان   UV500 لدم باسپ  بآ و  شیاپ  نیالنآ  رزیالانآ  یرادرب  هنومن  پمپ  دربراک   T-PHAR-1 6/4x9/6 mm گنلیش الاک :  مان 
اناد ایک  درخ  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   TETHYS INSTRUMENTS هدنزاس عجرم   INSTRUMENTS

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

TETHYS INSTRUMENTS یتراجت مان   UV500 لدم باسپ  بآ و  شیاپ  نیالنآ  رزیالانآ  یوشتسش  کیتلاتسرپ  پمپ  دربراک   P-ACI-HD-1 یرس الاک :  مان 
اناد ایک  درخ  هدننک  هضرع  عجرم   TETHYS INSTRUMENTS هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

عجرم  LEVEL TRANSMITTER یتراجت مان   LD301D-23N-B010-A12 . A1/D0/G0/H0/I4/M0/P0/S0/Y0/J0 لدم عیام  حطس  رتیمسنارت  الاک :  مان 
دارآ رهم  تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

روشک  SPM INSTRUMENT هدنزاس عجرم   Intellinova لدم  Condmaster Ruby رتویپماک رازفا  مرن  هارمه  هب  نیالنآ  رزیالانآ  جنس  شاعترا  الاک :  مان 
یسراپ نیون  زومآ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک دیئاتو  تفایرد  زا  سپ  هجو  تخادرپ   . ددرگ یراذگراب  تسویپ  تسیل  ساسارب  اه  تمیق  دشاب  یم  ضرف  شیپ  تروصب  هدش  هئارا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یراک زور  دودح 30   ) دش دهاوخ  ماجنا 

یمارهب  09173049908  - 07731682976 نفلت :  یمازلا . )  ) ددرگ تسویپ  ینف  داهنشیپ 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1682976-0773  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: 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 وو   حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم نیالنآ   نیالنآ رزیالانآ   رزیالانآ وو   رتیمسنارت   رتیمسنارت لول   لول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایسراپ زاگ  شیالاپ  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 17 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  یباختنا  دک  ناریا  لخاد /  دیلوت  تسویپ /  لیاف  تاصخشم  قباطم  لوکساب /  لنپ  ضیوعت  تهج  هدنهدناشن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب

1101092416000454 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

درف یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   FARD IRAN یتراجت مان   TEC-1610 لدم یا  هداج  یلیر و  طوطخ  کیتاتسا  نیزوت  هاگتسد  دربراک  یکینورتکلا  رگناشن  الاک :  مان 
ناریا درف  یتعنص  هدنزاس  عجرم  ناریا 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهاپس ینابرهم /  تاماهبا 07152112718 /  عفر  تهج  سامت  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112712-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوکساب لوکساب لنپ   لنپ ضیوعت   ضیوعت تهج   تهج هدنهدناشن   هدنهدناشن ناونع : : ناونع 6666

اهاه قاتا   قاتا عوبطم   عوبطم هیوهت   هیوهت یاوه   یاوه یامد   یامد لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ردان دیهش  یزکرم  نامتخاس  مشش  مجنپ و  تاقبط  یاه  قاتا  عوبطم  هیوهت  یاوه  یامد  لرتنک  متسیس  یارجا  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تولیاپ تروص  هب  یودهم ( 

1101097847000487 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان   PE 401 لدم  EMS 505 و EMS 525 یاه هناماس  طسوت  لرتنک  تیلباق  اب  یجیردت  تسب  زاب و  اب  یناتسمز  یناتسبات و  یقرب  ریش  رلرتنک  الاک :  مان 
یژرنا نارشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  مارامرگ 

هاگتسد 60 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

هرامش 4996 اناسر  یلاع  لباک  میس و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   m 100 لوط  4x6 mm^2 عطقم حطس  یسم  یلوتفم  لباک  الاک :  مان 
فالک 1,000 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
ایوپ رادیف  مانهب  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   40x40 cm داعبا یکیتاتساورتکلا  یردوپ  گنر  اب  رپمد  اب  هارمه  هچیرد  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

ماس هر  تراجت  ناغمرا  هدننک  هضرع  عجرم  ماس  هر  تراجت  ناغمرا  هدنزاس  عجرم  لدم 09627  عوبطم  هیوهت  یاوه  میظنت  هچیرد  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
رهشوب لحاس  ورین  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 400 ژاتلو  cm 120 عافترا  100x600 cm داعبا  A 160 نایرج تدش  لرتنک  عیزوت  قرب  ولبات  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   LOCAL یتراجت مان   mm 47 رطق یرتم  لوط  یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
رتم 1,000 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
ناگرزاب سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   10x10 cm داعبا راکوت  میسقت  هبعج  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

اوه هیوهت  راخب و  نیمات  سیورس :  مان 
رتم / ددع / هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طسوت تمیق ،  داهنشیپ  لوادج  رد  تاجردنم  قباطم  زاین ،  دروم  یاهزوجم  و  لوادج 1 و 2 و 3 )  تسویپ (  میامض  راک ،  حرش  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یراذگراب  زاجم  یاضما  رهم و  اب  تکرش  گربرس  رد  لیمکت و  دیاب  امازلا  هدننک  نیمات  / راکنامیپ

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31312420-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6194889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Part for scada system تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005365 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نپاژ هدنزاس  روشک   YOKOGAWA یتراجت مان   CENTUM3000 لدم  DCS نویساموتا لرتنک و  یاه  متسیس  لاتیجید  یدورو  دربراک  هعطق  لوژام  الاک :  مان 

نیشار دنولا  رتسگ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   YOKOGAWA هدنزاس عجرم 
ددع 12 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32331882-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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  1313   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

DCSDCS نویساموتا   نویساموتا وو   لرتنک   لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس لاتیجید   لاتیجید یدورو   یدورو دربراک   دربراک هعطق   هعطق لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق نهآ  هار  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6172308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگا  حرش  رد  جردنم  هریغ  یژراش و  هوق  غارچ  یملق -  ژراش  لباق  یرتاب  رادباقن -  یناتسبات  هالک  رازبا : ینمیا و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001314000119 زاین :  هرامش 

مق نهآ  هار  لک   هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ هب  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

.دشاب یم  مق  نهآ  هار  لک  هرادا  یلام  طباوض  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب یم  یمارگ  هدننک  نیمات  هدهع  رب  الاک  لقن  لمح و 
.دشاب یلم  هساش  دیدج و  یداصتقا  دک  ساسا  رب  امتح  یلاسراروتکاف  دوش  هجوت 

3718657485 یتسپ :  دک  مق ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ ،  هار  نادیم  هاپس ،  نابایخ   - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31622248-025  ، 36617141-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36124400-025 :: 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

یژراش یژراش هوق   هوق غارچ   غارچ یملق -  -  یملق ژراش   ژراش لباق   لباق یرتاب   یرتاب رادباقن -  -  رادباقن یناتسبات   یناتسبات هالک   هالک رازبا : : رازبا وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6969

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

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6172339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشاب ** یم  تسویپ  هگرب  هب  بصن  ترجا  هارمه  هب  زاین  دروم  سانجا  روتکتد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003576 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  ASD-24 لدم قیرح  مالعا  دربراک  هلر  نودب  نویسازینوی  یدود  روتکتد  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداهنشیپ روتکاف  یراک **  زور  تخادرپ 10   - ** دوش تبث  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دشاب - یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمتاح 09015611134 سدنهم   - دوش یراذگراب  تسویپرد 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32297010-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6172710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف ناتسا  ماد  روما  ینابیتشپ  هداز  یمظاک  دیهش  هناخدرس  تیفرظ  شیازفا  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000559 زاین :  هرامش 

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

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

**** تسا   تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   دشاب ** ** دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هگرب   هگرب هبهب   بصن   بصن ترجا   ترجا هارمه   هارمه هبهب   زاین   زاین دروم   دروم سانجا   سانجا وو   روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 7070

هناخدرس هناخدرس تیفرظ   تیفرظ شیازفا   شیازفا تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13/30هرامش  - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6172821 :: هرازه هرازه تعاس 16دکدک    - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مود هلحرم  دنمشوه -  یاه  متسیس  تازیهجت  دیرخ  دروآرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: mashhad.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

رذکشا هبعش  یعامتجا  نیمات   :: 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 07 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رذکشا یعامتجا  نیمات  نامزاس  هبعش  قیرح  افطا و  مالعا  بصن  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091771000004 زاین :  هرامش 

رذکشا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   GE هدنزاس عجرم   BR-3400055 لدم قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یکدی  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

هوک زیر  نیهب 
تس 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
قودص رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8941613664 یتسپ :  دک  رذکشا ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  ماما -  نابایخ  رذکشا -  قودص ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32726090-03  ، 32722155-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723979-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه یاه   یاه متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

رذکشا رذکشا یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات نامزاس   نامزاس هبعش   هبعش قیرح   قیرح وو   افطا   افطا مالعا   مالعا بصن   بصن هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6173338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.Drager بایزاگ هب  طوبرم  هعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنیامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  تسیاب  یم  یتساوخرد ، مالقا  حرش  زا  عالطا  تهج  ناگدنشورف  دشاب و  یم  یروص  یباختنا  یاه  دک  ناریا 

1101092625000751 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک  . DRAGER SAFETY Co هدنزاس عجرم   DRAGER یتراجت مان   EC CO PL 3000 لدم  CO زاگ هدنهد  رادشه  روتکتد  الاک :  مان 
هزاس گنرلگ  ینامتخاس  هدننک  هضرع 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.Drager بایزاگ هب  طوبرم  هعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  تسیاب  یم  یتساوخرد ، مالقا  حرش  زا  عالطا  تهج  ناگدنشورف  دشاب و  یم  یروص  یباختنا  یاه  دک  ناریا  ددرگ  یم  دیکات 

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665084-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

COCO زاگ   زاگ هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 7474

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 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

6173504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رتولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003427 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینف هدننک  هضرع  عجرم  سنراه  یتراجت  مان   HS-100 لدم  in 1/2 زیاس قیرح  ءافطا  متسیس  صوصخم  نز  ناپ  یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 

ژاپ نارذآ  ایک  یتامدخ  یسدنهم و 
ددع 55 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک 09173730974 لاسرا  دات و  زا  سپ  تخادرپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33553731-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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

اراتسآ ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب لخاد  دیلوت  الاک  دشاب .  یم  الاک  یفرعم  تهج  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092311000008 زاین :  هرامش 

اراتسآ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   ROTAREX هدنزاس عجرم   FIRETEC یتراجت مان   B07506003 لدم  FM 200 زاگ اب  میقتسم  ریغ  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  گروبمازکول 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4391976386 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  هاگنامرد  - رهشمرخ راولب  یاهتنا  - یرهطم دیهش  نابایخ  - اراتسآ اراتسآ ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44835400-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44836110-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رتولف   رتولف ناونع : : ناونع 7575

FM 200FM 200 زاگ   زاگ اباب   میقتسم   میقتسم ریغ   ریغ کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 7676

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

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

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

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

6174186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتشن روسنس  دود و  روتکتد  ددع  هارمه 1  هب  رورس  قاتا  یطیحم  شیالاپ  نوتس  یشک  میس  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط  بآ 

1101092914000013 زاین :  هرامش 
کیریس هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
رتم 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
کیریس رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتشن روسنس  دود و  روتکتد  ددع  هارمه 1  هب  رورس  قاتا  یطیحم  شیالاپ  نوتس  یشک  میس  حالصا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قبط  بآ 

7934174715 یتسپ :  دک  دادما ،  هتیمک  بنج  سراف -  جیلخ  راولب  کیریس -  کیریس ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42374086-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42374089-076 :: 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

یتشن یتشن روسنس   روسنس وو   دود   دود روتکتد   روتکتد ددع   ددع   11 هارمه   هارمه هبهب   رورس   رورس قاتا   قاتا یطیحم   یطیحم شیالاپ   شیالاپ نوتس   نوتس یشک   یشک میس   میس حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رمشاک یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6174294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپب  متسیس  بصن  یحارط و  تامزلا 

تسویپ  تاصخشم  قبط  تمیق  هئارا 
عبرم رتم  120 رورس قاتا  داعبا 

1101090256000027 زاین :  هرامش 
رمشاک کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفاردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   RAPIDROP یتراجت مان   UL/FM لدم یناشن  شتآ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

هدنشورف  اب  زکرم  برد  ات  لاسرا  هنیزه 
دروخیم  تشگرب  هدنشورف  هنیزه  اب  سانجا  دات  مدع  تروصرد 

ربتعم همان  تنامض  یاراد 
ههام تخادرپ 1

9671919137 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  بنج  جیسب -  راولب  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55243000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55243010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  کرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6184721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003884000003 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 
قیرح افطا  متسیس  ددع و  دادعت 4  هب  لرتنک  سسکا   4T دراه هارمهب  یشک  لباکو  بصنو   ip نیبرود هاگتسد  یرطابو 5  تاوولیک  سا 20 یپوی  هاگتسد  کی  - 

قاتا یارب 4 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  هرامشاب 09126357094  یرکشل  یاقآ  هب  رتشیب  تاحیضوت  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3338178811 یتسپ :  دک  مایپ ،  کرمگ  مایپ - هاگدورف  - رهشرهم جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33266119-026  ، 33266117-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33266044-026 :: 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

دزی هبعش 5  یعامتجا  نیمات   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6194786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یزاگ قیرح  افطا  متسیس  هب  لاصتا  تیلباق  اب   ) دزی یعامتجا  نیمات  هبعش 5  رورس  قاتا  یارب  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091765000007 زاین :  هرامش 

دزی جنپ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سراپ نایوپ  تعنص  ناحارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TELEDATA یتراجت مان   ONE لدم یزوس  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رورس قاتا  یارب  یزاگ  قیرح  ءافطا  هب  لاصتا  تیلباق  اب  قیرح  مالعا  متسیس  لیوحت  تست و  یزادنا ، هار  بصن ، هیهت ، .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  هموزر  تادنتسم و  تاصخشم و  .تسا  زاین  دروم  تسویپ  طیارش  تاصخشم و  اب  دزی  یعامتجا  نیمات  هبعش 5 

8916796946 یتسپ :  دک  دیما ،  هچوک  میاق - رظتنم  راولب  دزی - دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38286614-035  ، 36287430-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36287425-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 7979

رورس رورس قاتا   قاتا یارب   یارب قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6194788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  رورس  قاتا   FM 200 هیاپ رب  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  بصن  تازیهجت و  نیمات  یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا هقطنم  یتفن 

1101091356000077 زاین :  هرامش 
لیبدرا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تسویپ 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613765441 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرشداهج  نادیم  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33930168-045  ، 3331551-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356827-045 :: 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  3535   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رورس رورس قاتا   قاتا   FM 200FM 200 هیاپ   هیاپ ربرب   قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 8181
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یزار هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6172397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  قباطم  تنرتنیا  یصاصتخا  دناب  یانهپ  دیرخ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000373 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34274507-083  ، 34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  نیون  یاهیروانف  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6172678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس ددع  کی  رتنیرپ و  هاگتسد  کی  تنیوپ و  سسکا  ددع  ود  رورس و  دراه  هاگتسد  لماک و 8  رتویپماک  متسیس  دادعت 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  رد  اه  لدم  اهدنرب و  قباطم  یگمه 

1101030558000013 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  نیون  یاهیروانف  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

دربردام الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دوش یم  دیکات  .تسا  هدش  تساوخرد  تسویپ  هدش  هتساوخ  یاهالاک  دنرب  لدم و  یمامت.تسا  کیتامروفنا  یاروش  زوجم  نتشاد  یلصا  طرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن تقد  همیمض  لیاف  هب  افطل.دوش  یمن  یسررب  روتکاف  شیپ  نودب  هیباوج 

1417743361 یتسپ :  دک  کالپ 88 ،  یزاریش  لاصوو  سدق  نیبایلاتیا  زرواشکراولب خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43052607-021  ، 43052000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88991119-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ دانسا   دانسا قباطم   قباطم تنرتنیا   تنرتنیا یصاصتخا   یصاصتخا دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 8282

چیئوس چیئوس ددع   ددع کیکی   وو   رتنیرپ   رتنیرپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ددع   ددع ودود   وو   رورس   رورس دراه   دراه هاگتسد   هاگتسد   88 وو   لماک   لماک رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس   2 020 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 8383

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

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

زا 161 ھحفص 61 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fwv32b5xedsne?user=37505&ntc=6172397
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6172397?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wqqwgdv6zj6s4?user=37505&ntc=6172678
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6172678?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادبنگود همیکح  یب  یب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6172712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ضوع سدنهم  - ههام 4 تخادرپ هباشم - دکناریا  - ددع کی   DS-3E1318P-P لدم نژیو  کیاه  تروپ  چیئوس 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09217827872 روپ

1101030090000455 زاین :  هرامش 
نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-16/ POE لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
نادبنگود رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جردروتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرباب  لمح  هنیزه 

 09175183734: زادرپراکدنوار سدنهم 
دریذپ تروص  ینوناقو  مزال  تامادقا  هاگشناد  یتالماعم  یلام و  همان  نیئآ  قبط  ، نیفرط نایم  فالتخاداجیا  تروصرد 

7581359561 یتسپ :  دک  یمالسا ،  دازآ  هاگشناد  بنج  - تفن کرهش  - ناراسچگ نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337110-074  ، 32337160-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337160-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6172898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/02 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ مئامض  قبط   c9200l-24p-4x-e لدم cisco کرام ساسا  رب  ریوصت  توص و  چیئوس  ناونع : 

14014118 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/24 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیو نژیو کیاه   کیاه تروپ   تروپ   1616 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8484

ریوصت ریوصت وو   توص   توص چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8585

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

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

زا 161 ھحفص 62 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/99fa4h4upzwex?user=37505&ntc=6172712
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6172712?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6bgbppcr8nt22?user=37505&ntc=6172898
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6172898?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6172999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تنیالک  هاگتسد   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000433 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   G 700 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ   22163922: ینفدحاو  22166413 یعفار یاقآ  : یلام سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / یمازلا روتکاف  شیپ  تامدخ / / یتناراگ

دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تنیالک   تنیالک هاگتسد   هاگتسد   55 ناونع : : ناونع 8686
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هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  یرادنامرف   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6173127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا زاین  دروم   HAP ac3 لدم کیتورکیم  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005253000072 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رهش دنمشوه  هکبش  تاطابترا  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   Hap Lite لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا زاین  دروم   HAP ac3 لدم کیتورکیم  رتور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6731818591 یتسپ :  دک  نیسره ،  یرادرهش  - نارادساپ هاپس  راولب  نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124440-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45124522-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6173129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج تازیهجت  رورس و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و   DMR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091459000108 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
یزادنا هار  بصن و  دیرخ و  1 دادعت : 

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

نیریگب سامت  یدایص  یاقآ  هرامش 09125530588  اب  تمیق ،  یرازگراب  لبق  خساپ و  شسرپ و  هنوگ  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719986193 یتسپ :  دک  هچوک 18 ،  نیدلا -  نیز  نادیم  ینیمخ و  ماما  نادیم  نیب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36121308-025  ، 36361211-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36630012-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا زاین   زاین دروم   دروم   HAP ac3HAP ac3  لدم لدم کیتورکیم   کیتورکیم رتور   رتور ناونع : : ناونع 8787

یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   رورس   رورس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ   DMRDMR ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458633 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/09هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENS لانیمرت تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SIEMENSSIEMENS لانیمرت   لانیمرت تراک   تراک ناونع : : ناونع 8989
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101096347000667 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1402/04/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییاهتکرش افرص  الاک  تیساسح  لیلد  هب  نینچمه  دشاب  یم  دات  دروم  ندوبن   REFER, ندوب ون  تروص  رد  یلاسرا  داهنشیپ  - تسویپ حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  دات  دروم  دنشاب  یم  تفن   AVL عبانم تسیل  رد  هک 

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

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

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6173298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(2  ) یداتس تارادا  یزکرم و  نامتخاس  تنرتنیا  سیورس  دناب و  یانهپ  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000156 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1402/11/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   4848 وکسیس   وکسیس چوس  65096509   چوس هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 9090

(( 22  ) ) یداتس یداتس تارادا   تارادا وو   یزکرم   یزکرم نامتخاس   نامتخاس تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس وو   دناب   دناب یانهپ   یانهپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191
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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 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6173412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093596000110 زاین :  هرامش 

ییافوکش یروآون و  قودنص  هدننک :  رازگرب 
قانچ هرق  یجورا  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 3020   USB hub لدبم الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  یعوجرم  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ 

ددرگ  یم  عوجرم  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  تیفیک  اب  لانیجروا و  مالقا  یمامت 
هزور هیوست 10 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

USB hubUSB hub  لدبم لدبم ناونع : : ناونع 9292
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6173500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ تاصخشم  قبط  هاگتسد  کی  یزاس  هریخذ  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000389 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   70MSA Storage works لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه  دپئشاب  رازاب  کی  هجرد  یناریا و  دیاب  الاک  - تسویپ تاصخشم  قبط  هاگتسد  کی  یزاس  هریخذ  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاکرادت لک  هرادا  لیوحت  - دشاب یم 

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

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

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9393
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6173502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم یمالعادک  ناریا  ) نامرک ناتسا  - نیار یهار  هس  نامرک  یرونربیفریسم  تهج  یبآوزبسراوناب  NZ رک 48 لباکدیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  لیافوریداقم  تسرهفاب  قباطم  تساوخرد  ( تسا

1101001022002367 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لباک لاصتا  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  روک  زیاس 48   Foc_M_3:3_48N لدم ینلیپورپ  یلپ  یرون  ربیف  یتارباخم  هکبش  لصفم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

شزرا همانراهظاو  یهاوگ  هئارا  تسا  یمازلا  هناماسرد  هدش  اضما  ورهم  تمیقزیر  یراذگراب  تسا  هدننک  نیمات  هدهعبریاسو  لقنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لصاح سامت  یفیرش  یاقآ  09131414361 ای 03432232400 هرامشابرتشیب تاعالطا  بسک  تهج  تسا  یمازلا  تخادرپ  نامزرد  همیب  باسحاصافمو  هدوزفا 

دامن

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم یمالعادک   یمالعادک ناریا   ناریا )) نامرک نامرک ناتسا   ناتسا -- نیار نیار یهار   یهار هسهس   نامرک   نامرک یرونربیفریسم   یرونربیفریسم تهج   تهج یبآوزبسراوناب   یبآوزبسراوناب NZNZ رکرک 4848 لباکدیرخ لباکدیرخ ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ لیافوریداقم   لیافوریداقم تسرهفاب   تسرهفاب قباطم   قباطم تساوخرد   تساوخرد (( تسا تسا

9494
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هواس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 08 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ چوس 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000386000166 زاین :  هرامش 

هواس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یسوبمد دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  لدم 4500  تروپ  هکبش 24   KVM چیئوس الاک :  مان 

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

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  هدکشناد  رابنا  ات  لمح  هنیزه  - ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  - دشابیم تسویپ  لیاف  رد  لماک  تاصخشم  - تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09191968511 اب سامت  - دشابیم یراک  زور  الاک 30  لیوحت  نامز  زا  تخادرپ  - دشابیم

3919676651 یتسپ :  دک  داتس ،  کی  هرامش  نامتخاس  یروهمج  هابایخ  ردام  نادیم  هواس   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48501131-086  ، 42224414-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223488-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  زاگ  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   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  وکسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000386 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ISR 4221/K9 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  وکسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   1010 چوس   چوس ناونع : : ناونع 9595

هنایار هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 9696
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ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هفاضا رواپ  هعطق  کی  هارمه  هب   Cisco C9200L-24T-4G-E چیئوس هاگتسد  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001005000041 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور  هدننک :  رازگرب 
هفاضا رواپ  هعطق  کی  هارمه  هب   Cisco C9200L-24T-4G-E چیئوس هاگتسد  هس  دیرخ  - 

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

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

هداد رثا  بیترت  روکذم  داهنشیپ  هب  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  تکرش و  دوخ  یتناراگ  هئارا  ندوب ، لانیجروا  ون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  یلام  یرادا - لاور  یط  الاک  دیئات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  انمض  .دش  دهاوخن 

1175753965 یتسپ :  دک  روشک ،  یمسر  همانزور  رهش -  کراپ  یبونج  علض  تشهب -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55602050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55639138-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هفاضا هفاضا رواپ   رواپ هعطق   هعطق کیکی   هارمه   هارمه هبهب     Cisco C9200L-24T-4G-ECisco C9200L-24T-4G-E  چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هئارا  هدننک - نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - قبط  اقیقد  تساوخرد  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  ینف  تاصخشم  اب  روتکاف 

1101092410001338 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP616EB لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشابیم هدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  دات  مدع  هلزنم  هب  روتکافشیپ  هئارا  مدع  - تسیمازلا دیرخ  تساوخرد  اب  تقباطم  تهج  روتکافشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
***

( زور رثکادح 45  یرادا  تاروما  هب  هجوت  اب   -) رابنا دیسر  ینف و  دات  زادعب  تخادرپ 

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیپ شیپ هئارا   هئارا هدننک - - هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه تسویپ - - تسویپ قبط   قبط اقیقد   اقیقد تساوخرد   تساوخرد -- دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   روتکاف   روتکاف

9898
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6173960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهار هس  تاماظتنا  سکناک  دیدج  لحمو  تیریدم  نامتخاس  یرون  ربیف  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگنس نهآ  گنس  عمتجم 

1101003007000476 زاین :  هرامش 
ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپ ماجنا  تسویپ  حرش  قبط  تسیابیم  هژورپ  یارحا 

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54173300-051  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

QRT5 AC لدم کیتورکیم  سلریاو  نتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000146 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ییویدار نتنآ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهار یهار هسهس   تاماظتنا   تاماظتنا سکناک   سکناک دیدج   دیدج لحمو   لحمو تیریدم   تیریدم نامتخاس   نامتخاس یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9999

کیتورکیم کیتورکیم سلریاو   سلریاو نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 100100
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نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهم یاقآ  کیتامروفنا  دحاو  یگنهامه  / تسیمازلا تمیق  داهنشیپ  زا  لبق  یگنهامه  / نارهت زا  هدننک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
83702507 شورس

1101092119000089 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سکارآ تاطابترا  هعسوت  یناسر و  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB\s 10 دناب یانهپ   dedicated تنرتنیا سیورس  الاک :  مان 
رتسگ هداد 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف قباطم  اه  زوجم  طیارش و  هیلک  / رمحا لاله  هرامش 2  هناخوراد  ناریا  لاله  ییوراد  عمتجم  هراونشج  نابایخ  / سراپنارهت بصن  لحم  سردآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ

1599845318 یتسپ :  دک  نامتخاس 290 ،  ینرق  دبهپس  عطاقت  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83702056-021  ، 88803876-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88808665-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دودحمان دودحمان مجح   مجح   MB\sMB\s   1010 دناب   دناب یانهپ   یانهپ   dedicateddedicated  تنرتنیا تنرتنیا سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 10 110 1
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رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسکی تدم  هب  نابایخ 11 - ارزو  نابایخ  نارهت  داتس  رد  ( 20Mbps/20Mbps نراقتم دناب  یانهپ  اب  تنرتنیا  سیورس  کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000206 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنایهام تخادرپ  لاسکی و  تدم  هب  نابایخ 11 - ارزو  نابایخ  نارهت  داتس  رد  ( 20Mbps/20Mbps نراقتم دناب  یانهپ  اب  تنرتنیا  سیورس  کنیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تفن  تکرش  تیحالص  دات  زوجم  روجم FCP و  نتشاد  یناما /  تروص  هب  یتارباخم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب 

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

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

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6174645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  یرون  ربیف  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000419 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 16/24 Base SAN Switch لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسکی لاسکی تدم   تدم هبهب   - - 1 11 1 نابایخ   نابایخ ارزو   ارزو نابایخ   نابایخ نارهت   نارهت داتس   داتس ردرد   ( ( 2 020 Mbps/20MbpsMbps/20Mbps نراقتم   نراقتم دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 102102

یرون یرون ربیف   ربیف چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراس عراز  یگتخوس  یکشزپناور و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6184689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NM 2 10G 3850 وکسیس ربیف  لوژام  ددع  کی  چیئوس SISCO WS 3850- 24S-S و  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094425000016 زاین :  هرامش 

یراس عراز  یگتخوس  یکشزپناورزکرم و  هدننک :  رازگرب 
جوم تاطابترا  رکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   C3850-NM-2-10G لدم هنایار   SFP لوژام الاک :  مان 

موس
ددع 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3750X-24S-S لدم هنایار  تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

NM2 10G 3850 وکسیس ربیف  لوژام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
SISCO WS 3850 24S-S دشابیم ) چیئوس 3850  دوش  هجوت   ) چیئوس

.دوشیم ماجنا  طسق  رد 3  هام  یط 6  رد  تخادرپ 
.دامرف لصاح  سامت  یراتخم  یاقا  یلخاد 5126  هرامش 01133283886  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب 

4843185774 یتسپ :  دک  عراز ،  دیهش  ناتسرامیب  اکن  هداج  رتمولیک 5  یراس  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33272752-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33272752-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NM 2  10GNM 2  10G   38503850 وکسیس   وکسیس ربیف   ربیف لوژام   لوژام ددع   ددع کیکی   وو     S ISCO WS 3850-  24S-SSISCO WS 3850-  24S-S چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  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 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6184738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا هدش  لیمکت  مرف  یراذگراب  دنربرکذ و  هباشم ، یباختنا  یاهالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط  لباک  چیئوس و  یدادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001406000122 زاین :  هرامش 

نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرصان یضترم  هدننک  هضرع  عجرم   NETIAN_RIC یتراجت مان  یرتم  یلور  هتسب   CAT6-SFTP لدم  CAT6 Outdoor هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 3,050 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

ریما لباک  ناهام  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یبوچ  هرقرق   KV 0/3 ژاتلو  4x6 mm^2 عطقم حطس  یسم   NYMHY قرب لباک  الاک :  مان 
رتم 3,000 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
رتسگ مایپ  طابترا  ناشکهک  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA هدنزاس عجرم   PFS3110-8ET-96 لدم تروپ  هنایار 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  هب  الاک  لیوحت  ات...و  لمح  هنیزه  هنوگرهو  قرب  تکرش  رابناالاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  رابنا  دیسر  رودص  دیئات و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  یهجو 30  هنوگره 

7614653143 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  هزوم  یوربور  روپسابع - دیهش  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسیمازلا .تسیمازلا هدش   هدش لیمکت   لیمکت مرف   مرف یراذگراب   یراذگراب وو   دنربرکذ   دنربرکذ هباشم ، ، هباشم یباختنا   یباختنا یاهالاک   یاهالاک دک.تسویپ   دک.تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لباک   لباک وو   چیئوس   چیئوس یدادعت   یدادعت ناونع : : ناونع 105105

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6184788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  جوز  قیقدرازبا 12  تازیهجت  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005358 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم یرتم  هرقرق   mm 0/9 رطق جوز  هتشر 12  دادعت   PVC شکور سنج  نلیتا  یلپ  قیاع  سنج  سم  یداه  سنج   A-2Y(St)2YRY یتارباخم لباک  الاک :  مان 

نامرک لباک  عیانص  هدننک  هضرع 
رتم 4,500 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  یاهلیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم جوز   جوز   1212 قیقدرازبا   قیقدرازبا تازیهجت   تازیهجت لباک   لباک ناونع : : ناونع 106106

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6194747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( .دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یرارطضا (  قرب  هکبش و  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090284000001 زاین :  هرامش 

ناخربز هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
( .دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یرارطضا (  قرب  هکبش و  مالقا  دیرخ  - 

یراذگراب اددجم  اهب  مالعتسا  لیذ  تاحیضوت  قفو  لیمکت  زا  سپ  یتسیاب  ندادرثا  بیترت  تهج  هدش و  یراذگراب  تاحیضوت  رد  یتساوخرد  اهب  مالعتسا  گرب 
.ددرگ

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

1401/11/08 زاین :  خیرات 
ناخربز رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یرارطضا (  قرب  هکبش و  مالقا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراذگراب اددجم  اهب  مالعتسا  لیذ  تاحیضوت  قفو  لیمکت  زا  سپ  یتسیاب  ندادرثا  بیترت  تهج  هدش و  یراذگراب  تاحیضوت  رد  یتساوخرد  اهب  مالعتسا  گرب 

.ددرگ

9345135743 یتسپ :  دک  تشادهب ،  زکرم  یوربور  اضر -  ماما  نابایخ  اضر -  ماما  کرهش  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43268105-051  ، 43268670-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43266896-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( .دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یرارطضا (  (  یرارطضا قرب   قرب وو   هکبش   هکبش مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107
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مالیا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6194896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کر بصنو  یدنب  لتکبپ  یشک  لباک  هنیزه  یراوید  کر 60 یرونربیف و  لباکو  هکبش  یاهراک  یکشزپ  دکشناد  دیدج  نامتخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  هصقانم  تروصب  هریغو   0cdb

1101092146000029 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

MMC یتراجت مان  یا  هقلح  هتسب 1   LSZH شکور سنج   m 1000 لوط  MULTI12IE9125 لدم یلخاد  دم  لگنیس  روک  هکبش 12  یرونربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
طابترا جوم  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   MMC هدنزاس عجرم 

هقلح ( لور )150 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدنب لتکبپ  یشک  لباک  هنیزه  یراوید  کر 60 یرونربیف و  لباکو  هکبش  یکشزپ  دکشناد  دیدج  نامتخاس  تهج  دراد  رظن  رد  یشزومآ  تنواعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن مالعا  شریذپ  ایو  در  تهج  دراد  تلهم  تعاس   72 دنرب انمض  دیریگب  سامترف  نیتم  هرامش 09183446419  هب  یگنامه  تهج   0cdb کر بصنو 

6939177143 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  باجنگ  ناب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32227134-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227136-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31_0147113 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/11/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6194948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PORTABLE RADIO نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدروارف6173272 شخپ  یلم  تکرش  یا  هنایار  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ 
لاس 1401 رد  ناتسدرک  هقطنم  یتفن  یاه 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یراوید یراوید 6060 کرکر   وو   یرونربیف   یرونربیف لباکو   لباکو هکبش   هکبش یاهراک   یاهراک ناونع : : ناونع 108108

PORTABLE RADIOPORTABLE RADIO نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 109109

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

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

زا 161 ھحفص 80 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هکبش6174048 هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 23)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یطابترا6174674 تازیهجت  نیبرود و  هحفص 91)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تمدخ6184789 حرش  طیارش و  قبط  کیتامروفنا  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  ماجنا 
تسویپ

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو6194796 تحت  یدربراک  یاه  همانرب  هحفص 23)لاوریاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6194841VPN نما یصاصتخا  هاگرد  یزادنا  هحفص 23)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طخرب6194848 ریواصت  لاسرا  ینابیتشپ WIM و  یرادهگن و  ریمعت و  یرازفا ,  مرن  هتسب  دیرخ 
روحم تکرح  لاح  رد  نیزوت  یاه  هناماس 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  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 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6173969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یروص  هدراو  دک  ناریا  .یتسویپ  لیاف  قباطم  (b s m  ) رورس قاتا  گنیروتیتنام  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000126000060 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41077  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ  گنر  کت  گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحت  .ددرگ  لاسرا  روتکاف  شیپ  تسویپ  هب  دیاب  هک  دنشاب  یفنص  ماظن  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  اتفا و  زوجم  یاراد  دیاب  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفرگ دهاوخ  تروص  یروانف  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  دعب  تخادرپ  لک و  هرادا  رابنا 

5713715765 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  ماما –  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31932221-044  ، 32222590-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222046-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( b s  mb s  m  ) ) رورس رورس قاتا   قاتا گنیروتیتنام   گنیروتیتنام متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

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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دمراف یاتسور  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6172343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم مالعتسا  گرب  کالم  یزیمآ * گنرو  ولبات  بصن  هیهت و  هاکتعرس  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096211000008 زاین :  هرامش 

دهشم ناتسرهش  دمراف   / همرپ یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 300 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم مالعتسا  گرب  کالم  یزیمآ * گنرو  ولبات  بصن  هیهت و  هاکتعرس  ثادحا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9137734599 یتسپ :  دک  دمراف ،  یاتسور  .ناکدابت  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605083-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32605083-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

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

6172615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک  حرط  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000280 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزیمآ یزیمآ گنر   گنر وو   ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هاکتعرس   هاکتعرس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 11 11 1 1

یایا هداج   هداج یمومع   یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح تراظن   تراظن لرتنک   لرتنک حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

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

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

6172778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PU850 لوکساب رگشیامن  ددع  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001256000028 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیپساک دنپ  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم   PU850 یا هداج  لوکساب   LCD یکیفارگ رگناشن  الاک :  مان 

تس 3 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

PU850 لوکساب رگشیامن  ددع  هس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6716834958 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسا  یناگرزاب  هلغ و  لک  هرادا  ولیس ) هار  راهچ  ) نایدجما دیهش  -خ  هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38235832-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38222390-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  دادعت 500  هب  تسویپ  تاحیضوت  ینف و  تاصخشم  تامازلا و  لیاف  اب  قباطم   LED تاو ینابایخ 20  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101005221000708 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رونلگ هدنزاس  عجرم   W 20 ناوت  1 هراتس حرط  ینابایخ   LED غارچ الاک :  مان 

هلعش 500 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  ریناوت  ای  زربلا  قرب  عیزوت  تکرش  دیئات  دروم  ناگدننک  دیلوت  تسرهف  زا  دیاب  هلماعم  عوضوم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ربتعم  بسک  زاوج  ای  یناگرزاب  تراک  عیزوت و  تیلماع  ای  هبعش  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  ناگدننک  نیمات 

تسا یمازلا  هدنهد  داهنشیپ  تکرش  تاعالطا  لیمکت 

3149684114 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  - اضر ماما  راولب   - یلامش یناقلاط  راولب  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122211-026  ، 32122000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543730-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PU850PU850 لوکساب   لوکساب رگشیامن   رگشیامن ددع   ددع هسهس   ناونع : : ناونع 113113

LEDLED  تاو تاو   2020 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسرهش  یلفس  مراط  شخب  جلک  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یمازلا  یرادربرهب  هناورپ  یراذگراب  هلمجزا  یدیلوت  تکرش  کرادم  .هلابز  لطس  ددع  رباعم و 15  یولبات  ددع  دادعت 80  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101100872000001 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسرهش  یلفس  مراط  شخب  جلک  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 
ددع  95 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نیوزق نیوزق ،  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  یرادربرهب  هناورپ  یراذگراب  هلمجزا  یدیلوت  تکرش  کرادم  .هلابز  لطس  ددع  رباعم و 15  یولبات  ددع  دادعت 80  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3478133111 یتسپ :  دک  جلک ،  یاتسور  یلفس  مراط  شخب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33768458-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33768388-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.هلابز .هلابز لطس   لطس وو   رباعم   رباعم یولبات   یولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6184756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( هدش همیمض  تاصخشمو  تسیل  قبط  ) نیبرود بابح  ددع  راهچ  هاگتسد POEو  یتراظن 4 نیبرود  هاگتسد  هیهت 4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003273000367 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ارآ کت  یآ  هدننک  هضرع  عجرم   AXIS هدنزاس عجرم   AXIS یتراجت مان   Q60-E/-C لدم یکیفارت  تراظن  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب ییوگخساپ  تهج  سامت  رهامش  دوش ،  لیوحت  تسا  هدش  نعت  هک  یطیارشو  تاصخشم  قبط  تسیاب  یم  تاقلعتمو  نیبرود  مالس ،  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمحم سدنهم  یاقآ  یلخاد 287  تالاوس 33772027 

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود بابح   بابح ددع   ددع راهچ   راهچ وو   POEPOE  هاگتسد هاگتسد یتراظن  44 یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد هیهت  44 هیهت ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک هقطنم 6  یرادرهش   :: 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   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6194820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق ءاهب  مالعتسا  هگرب  قیقد  هعلاطم  نمض  افطل.تسویپ  ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  یکیفارت  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن یرازگراب  تبث و  هناماس  رد  یلک  یداهنشیپ 

1101095507000030 زاین :  هرامش 
جرک شش  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.337T دک  10x10x2 cm زیاس یکیتسالپ  سنج  یا  هشیش  نیگن  اب  هفرطود  خیم  لگ  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یلک  یداهنشیپ  تمیق  ءاهب  مالعتسا  هگرب  قیقد  هعلاطم  نمض  افطل.تسویپ  ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  یکیفارت  تازیهجت  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یرازگراب  تبث و  هناماس 

3193663114 یتسپ :  دک  جرک ،  هقطنم 6  یرادرهش  - رصعیلو نابایخ  - یتشهب دیهش  نابایخ  - جرک - زربلا ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34526040-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34516362-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6194827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب نآ  یراکشوج  یزلف و  همست  هیهت  رذگ و  رانک  یاهلیردراگ  یروآ  عمج  دهشم ، یلامش  رذگ  رانکرد  یسرجوین  یارجا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  ) اهلیردنه

1101001423000230 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158310 هرامشاب  یشخب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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

اهلیردنه اهلیردنه هبهب   نآنآ   یراکشوج   یراکشوج وو   یزلف   یزلف همست   همست هیهت   هیهت وو   رذگ   رذگ رانک   رانک یاهلیردراگ   یاهلیردراگ یروآ   یروآ عمج   عمج یلامش   - - یلامش رذگ   رذگ رانکرد   رانکرد یسرجوین   یسرجوین یارجا   یارجا مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی هبعش 5  یعامتجا  نیمات   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6173055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی یعامتجا  نیمات  هبعش 5  یارب  کیتاموتا )  ) یقرب برد  ددع  ود  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091765000006 زاین :  هرامش 

دزی جنپ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رهپس داپ  نمیا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   ISL-A لدم  2700x4300 mm داعبا یموینیمولآ  یا  هشیش  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم و اب  کیتاموتا ) برد   ) یقرب برد  ددع  ود  لیوحت  تست و  یزادنا ، هار  بصن ، هیهت ، .دشاب  یم  هباشم  هدش  مالعا  لوصحم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  تکرش  هموزر  .ددرگ  همیمض  لماک  روط  هب  هطوبرم  تادنتسم  تاصخشم و  .دشاب  یم  زاین  دروم  دزی  یعامتجا  نیمات  هبعش 5  یارب  تسویپ  طیارش 

8916796946 یتسپ :  دک  دیما ،  هچوک  میاق - رظتنم  راولب  دزی - دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38286614-035  ، 36287430-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36287425-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی دزی یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات   55 هبعش   هبعش یارب   یارب کیتاموتا ) ) کیتاموتا  ) ) یقرب یقرب برد   برد ددع   ددع ودود   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  کیتاموتا  برد  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
". تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  "

1101093984001526 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

لیابوم .ددرگ  لصاح  سامت  یضاقتم ) هرادا  هدنیامن   ) یباهو سدنهم  اب  رهظزادعب  ات 16  حبص  یرادا 7  تعاس  رد  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   " :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
"09163809457

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122355-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6174225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروهمج هبعش  یدالوف  یقرب  هرکرک  روتوم  یزادنا  هار  ریمعت و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000107 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 120120

یدالوف یدالوف یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک روتوم   روتوم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: 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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامن یراذگراب  هناماس  رد  هیهت و  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشپ.دشابیم  مالقا  یتسویپ  لیاف  کالم  هباشم و  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096347000655 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
LANDI RENZO ITALY هدنزاس عجرم   STUD BOLT M6x29.5 یتراجت مان  نتراک   M6x29/5 لدم هوزر  رس  ود  چیپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HARTING هدنزاس عجرم   HARTING یتراجت مان   TypeHM لدم جنرب  سنج   Compact-PCI روتکناک الاک :  مان 
ناراهم یسدنهم 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
ینمهب یقداص  هاگپ  هدننک  هضرع  عجرم   LANE GUARD لدم جورخ  دورو و  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

ایشرپ نیزو  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  . FORNOVO GAS S.R.L هدنزاس عجرم   DH300 لدم  CNG هاگیاج روسرپمک   crosshead راون الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   circlip تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 64 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   retainer o-ring 407409 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   O ring for cameron type U تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   cylinder for cameron type U تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
رثوک ناشوک  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CRANKSHAFT یتراجت مان   TR100 لدم کارت  پماد  هعطق  گنل  لیم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

روتارنژ نف  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   D12 روتارنژ  adapter mounting 7/8 چیپ الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

3137245-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

-- CNGCNG هاگیاج   هاگیاج روسرپمک   روسرپمک   crossheadcrosshead  راون راون -- جورخ جورخ وو   دورو   دورو لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ -- جنرب جنرب سنج   سنج   Compact-PCICompact-PCI روتکناک   روتکناک هوزر - - هوزر رسرس   ودود   چیپ   چیپ ناونع : : ناونع
O ring for cameron type UO ring for cameron type U  - - کارت کارت پماد   پماد هعطق   هعطق گنل   گنل لیم   لیم

122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6174527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  دروارب و  قبط  هاگتسد  دادعت 10  هب  ددرت  لورتنک  هناماس  بصن  لمح و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003135000316 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاههاگشورف  رد  وردوخ  تخوس  یشورف  هدرخ  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  دروارب و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134737815 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  تیاده  عطاقت  نیطسلف  نابایخ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32355099-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32303522-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگتسد هاگتسد   1010 دادعت   دادعت هبهب   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هناماس   هناماس بصن   بصن وو   لمح   لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادبنگود همیکح  یب  یب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6172962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09217827872 روپ ضوع  سدنهم  - ههام 4 تخادرپ هباشم - دکناریا  - ددع هدزناپ   5MM IP بش رد  دید  ویو  ینوی  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030090000456 زاین :  هرامش 

نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   ALBA ADC-2280P لدم  FULL-HD یا هفرح  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
نادبنگود رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جردروتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرباب  لمح  هنیزه 

 09175183734: زادرپراکدنوار سدنهم 
دریذپ تروص  ینوناقو  مزال  تامادقا  هاگشناد  یتالماعم  یلام و  همان  نیئآ  قبط  ، نیفرط نایم  فالتخاداجیا  تروصرد 

7581359561 یتسپ :  دک  یمالسا ،  دازآ  هاگشناد  بنج  - تفن کرهش  - ناراسچگ نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337110-074  ، 32337160-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337160-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6173165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154601 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درون مرگشیپ  هروک  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/10 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 MM IPMM IP بشبش   ردرد   دید   دید ویو   ویو ینوی   ینوی نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 124124

درون درون مرگشیپ   مرگشیپ هروک   هروک نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 125125
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  یمالعادکدشاب  یم  تساوخرد  دروم  EIPC-B235 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751001085 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-B334-F40 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا ناژوف 
هاگتسد 70 دادعت : 

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

یم هدنشورفاب  لمح  یاه  هنیزه  هیلکودشاب  یم  تساوخرد  دروم  EIPC-B235 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرودو  هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههام  تخادرپ 3 زاب.دشاب  FIRM WARE تیدپآ نیرخآ  یاراد  دشاب و  ضیوعت  یتناراگ  هام  یاراد 50 دیاب  اه  نیبرود  دشاب و 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: 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

EIPC-B235EIPC-B235 لدم   لدم هکبش   هکبش تحت   تحت تلاب   تلاب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 126126

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

6173569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هعجارم  تسویپ  هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب   ) ITR-IPSR856-PMWL نیبرود دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050026000211 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ریالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ITR IMEN TASVIR یتراجت مان   ITR-IPSR855-MWL لدم زیاروتوم  زنل  اب  لسکیپاگم  تیالراتسا 8  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   REDKA
هاگتسد 50 دادعت : 

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

کچ تسویپ  مالعتسا  هگرب  اب  تاعالطا  یمامت  هناماس  رد  دوجوم  یاهدک  ناریا  اب  هرادا  نیا  رظن  دروم  یالاک  لماک  قباطت  مدع  لیلد  هب  نمض  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش نیمات  یراذگ و  تمیق  هرادا  نیا  مالعتسا ) هگرب  تساوخرد ( اب  قباطم  الاک  هدش و 

6571718151 یتسپ :  دک  ریالم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ادهش  نابایخ  ریالم  - نادمه ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226061-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220143-081 :: 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

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6173818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ملسهد یرون  ربیف  هنایاپ  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002369 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7134 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

نادنبهن رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدوب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک.دوش  هعجارم  تسویپ  هب  زاین  زا  عالطا  تهج  ** تسا هباشم  دک  ناریا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  تسیل  یراذگراب  لیمکت و  هب  طونم  ، یداهنشیپ تمیق  لوبق.دشابیم 

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

32214471-056  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دوش دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   رتشیب   رتشیب تاعالطا   تاعالطا بسک   بسک یارب   یارب  ) ) ITR- IPSR856-PMWLITR- IPSR856-PMWL نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

ملسهد ملسهد یرون   یرون ربیف   ربیف هنایاپ   هنایاپ تهج   تهج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  یتساوخرد  تازیهجت  یتظافح -  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060044000062 زاین :  هرامش 

نیوزق ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یناریگجاب هداز  رگسع  مظعا  هدننک  هضرع  عجرم   TECHVISION یتراجت مان   AS-31030 لدم یتظافح  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 43 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم تساوخرد ، زا  جراخ  دنرب  اب  تازیهجت  .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  یتساوخرد  تازیهجت  یتظافح -  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگیمن رارق  یسررب 

3414896818 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  هاگشناد  راولب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33901527-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33786578-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم یتساوخرد   یتساوخرد تازیهجت   تازیهجت یتظافح -  -  یتظافح نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

vivotek FD9369v لدم هتسب  رادم  نیبرود  ددع  کی  هارمهب  کنیلومیس  تکرش   cat6 utp هکبش لباک  رتم   305 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003338000061 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.214HO لدم  m 5 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لک هرادا  لیوحت  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور   45 تخادرپ

یلخاد 130

4195864184 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یاه  نادنز  لک  هرادا   - یتشهب دیهش  یدنبرمک  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422582-013  ، 33422581-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447655-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

vivotek  FD9369vvivotek  FD9369v  لدم لدم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع کیکی   هارمهب   هارمهب کنیلومیس   کنیلومیس تکرش   تکرش   cat6  utpcat6  utp هکبش   هکبش لباک   لباک رتم   رتم   305305 ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هئارا  هدننک - نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - قبط  اقیقد  تساوخرد  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  ینف  تاصخشم  اب  روتکاف 

1101092410001339 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SSC-E438P لدم یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
رون یزام  ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یراجت  مان  دقاف   WA-Bracket دک ییانشور  غارچ  تازیهجت  دربراک  یراوید  تکارب  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

روتوم ابیس  هدننک  هضرع  عجرم   J6 لدم  FAW نویماک قرب  متسیس  لماک  میسقت  هبعج  الاک :  مان 
تس 20 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشابیم هدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  دات  مدع  هلزنم  هب  روتکافشیپ  هئارا  مدع  - تسیمازلا دیرخ  تساوخرد  اب  تقباطم  تهج  روتکافشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
***

( زور رثکادح 45  یرادا  تاروما  هب  هجوت  اب   -) رابنا دیسر  ینف و  دات  زادعب  تخادرپ 

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 131131

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

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

زا 161 ھحفص 97 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f9zd5eb35bjhs?user=37505&ntc=6173908
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6173908?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت برغ  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  طبترم  تازیهجت  هتسب و  رادم  یاهنیبرود  یزاسون  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001106000144 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هبعش 102 دادعت : 
1402/02/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش یراذگراب  ءاضما و  رهم و   ، هعلاطم زا  سپ  همیمض  دانسا  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تبث  لوا  ) هام   12 لوا (  لاس  یارب  تلود  داتس  هناماس  رد  دوش و  هئارا  لاس  یارب 2  تمیق  داهنشیپ 

1341773111 یتسپ :  دک  نارهت ،  برغ  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  نامتخاس  نیعم -  داتسا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66003748-021  ، 66025151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66028425-021 :: 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

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

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

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

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

6174066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیریگب سامت  7173210 نفلت هرامشاب  یگنهامه  تهج  یراک  زور  یلام 45 هیوست 

1101030708000615 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  7173210 نفلت هرامشاب  یگنهامه  تهج  یراک  زور  یلام 45 هیوست 

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

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

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا یلم   یلم کناب   کناب نارهت   نارهت برغ   برغ بعش   بعش روما   روما هرادا   هرادا طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود یزاسون   یزاسون وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 132132

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیامرس هعسوت  زا  تیامح  قودنص  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یزرواشک شخب  رد  یراذگ 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیو سکیا  نویزولت 65  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001047000040 زاین :  هرامش 

یزرواشک شخب  رد  یراذگ  هیامرس  هعسوت  زا  تیامح  قودنص  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نژیو سکیا  نویزولت 65  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

شرافس لحم  رد  لیوحت  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457866971 یتسپ :  دک  کالپ.مچرپ 51 ،  نابایخ.دیحوت  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66907152-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66907153-021 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیو نژیو سکیا   سکیا   6565 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 134134

یطابترا یطابترا تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135
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یطابترا تازیهجت  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091807000023 زاین :  هرامش 

زیربت هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   IP لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 29 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 26 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

یقداص ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   GHZ 5 سناکرف  LHG5 لدم میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MS-470S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

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

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ایرآ
ددع 16 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
رهم یئاباب  ناخ  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   FIN-5432-4K لدم هلاناک   NVR 4K 32 طبض هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوب دهاوخ  تباث 2.8  یاهنیبرود  هیلک  زنل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یلیلج  سدنهم  یاقآ  هرامش 09144099332  اب  مالعتسا  دروم  رد  ماهبا  تروص  رد 
دوب دهاوخ  زور  یط 45  رد  هاگشناد و  تسارح  طسوت  سانجا  دات  زا  دعب  هجو  تخادرپ 

دشاب زیربت  رتفد  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات 

5166616471 یتسپ :  دک  زیربت ،  هاگشناد  نمهب  راولب 29   زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33393417-041  ، 33340081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33293028-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 161 ھحفص 100 
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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 " ) " ) 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

ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6184775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001332000190 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یریگ  میمصت  هدنهد  داهنشیپ  باختنا  صوصخ  رد  تمیق  تیفیک و  قباطم  امرفراک.ددرگ  جرد  تاحیضوت  تمسق  رد  یداهنشیپ  یاه  لدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنک

6165813835 یتسپ :  دک  یدنمراک ،  نوتیز  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443003-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34455066-061 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا6172615 هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک  حرط  هحفص 81)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنمشوه6172821 یاه  متسیس  تازیهجت  هحفص 51)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6184721 قاتا  هحفص 51)زیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نیبرود6184756 بابح  ددع  راهچ  هاگتسد POEو  یتراظن 4 نیبرود  هاگتسد  هحفص 81)هیهت 4 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یطابترا6174674 تازیهجت  نیبرود و  هحفص 91)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 136136

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

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

زا 161 ھحفص 101 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) wimwim  " " 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

طخرب6194848 ریواصت  لاسرا  ینابیتشپ WIM و  یرادهگن و  ریمعت و  یرازفا ,  مرن  هتسب  دیرخ 
روحم تکرح  لاح  رد  نیزوت  یاه  هناماس 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دک6172339 ناریا  زا  دشاب ** یم  تسویپ  هگرب  هب  بصن  ترجا  هارمه  هب  زاین  دروم  سانجا  روتکتد و 
** تسا  هدش  هدافتسا  هباشم 

هحفص 51) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6194786 قاتا  یارب  قیرح  مالعا  هحفص 51)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

زا 161 ھحفص 102 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

نایوجشناد روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتشذگن هام  یتناراگ 1  تدم  زا  - اسرد یتناراگ.یتسویپ  کرادم  هب  هجوت  اب   UniFi AP AC LR یت ییوکیبوی  تنیوپ  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
unifi دوخ یلصا  بسچ  کت.دشاب 

1101010003000117 زاین :  هرامش 
نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TSCO یتراجت مان   TW 1010 لدم هنایار  یاف  یاو  لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسچ کت.دشاب  هتشذگن  هام  یتناراگ 1  تدم  زا  - اسرد یتناراگ.یتسویپ  کرادم  هب  هجوت  اب   UniFi AP AC LR یت ییوکیبوی  تنیوپ  سسکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
unifi دوخ یلصا 

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88319794-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کی6172678 تنیوپ و  سسکا  ددع  ود  رورس و  دراه  هاگتسد  لماک و 8  رتویپماک  متسیس  دادعت 20 
چیئوس ددع  کی  رتنیرپ و  هاگتسد 

هحفص 60) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6174061UniFi AP AC LR یت ییوکیبوی  تنیوپ  هحفص 103)سسکا  سسکا  ( سسکا

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

رورس6184721 قاتا  هحفص 51)زیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  " " 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

شور6173325 هب  راتکه  یبیرقت 1050  تحاسم  هب  سایقم 1:500  اب  رهش  ینوناق  هدودحم  هشقن  هیهت 
یرهش هشقن  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  یرادرب - هشقن 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

UniFi AP AC LRUniFi AP AC LR یتیت   ییوکیبوی   ییوکیبوی تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 137137

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

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

زا 161 ھحفص 103 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6174515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  جراخ  ددرت  نژیسکا  لوسپک  ریش  ددع  لخاد و 100  ددرت  نلتیسا  زاگ  لوسپک  ریش  ددع  لماش 100  ملق  2 زاین تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناخ  086-33492838 تسویپ

1101092447001369 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا زاگ  ریش  یدیلوت  زاگ  جورخ  دورو و  نازیم  هدننک  میظنت  نژیسکا  لوسپک  ریش  الاک :  مان 
تس 200 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست مالقا  / کیکفت  هب  یلام  داهنشیپو  لماک  ینف  تاصخشم  لاسرا  هدنشورف / هدهع  هب  لمح  هنیزه  / دنزاش هاگشیالاپ  الاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام کی  زا  شیب  لیوحت  نامز  رد  دادرارق  دقع  هلومحم / لک  لاسرا  زا  لبق  هدنرب  فرط  زاالاک  هنومن  لاسرا  الاک / داتو  لیوحت  زا  سپ  باسح 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492701-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدیلوت6174515 زاگ  جورخ  دورو و  نازیم  هدننک  میظنت  نژیسکا  لوسپک  هحفص 20)ریش  ددرت  ( ددرت

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

هاگتسد6174527 دادعت 10  هب  ددرت  لرتنک  هناماس  بصن  لمح و  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 87) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یدیلوت یدیلوت زاگ   زاگ جورخ   جورخ وو   دورو   دورو نازیم   نازیم هدننک   هدننک میظنت   میظنت نژیسکا   نژیسکا لوسپک   لوسپک ریش   ریش ناونع : : ناونع 138138

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک هرامش 2  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6172572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  تایئزجو  طیارش  درادناتساو  کی  هجرد  قیرح  دض  گنر  یبیرقتزارتم 120  هب  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090418000008 زاین :  هرامش 

نامرک هرامش 2  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرمرتم 120 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تایئزجو  طیارش  درادناتساو  کی  هجرد  قیرح  دض  گنر  یبیرقتزارتم 120  هب  یزیمآ  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616747367 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هاگنامرد  یرکسع -  نسح  ماما  هیکت  بنج  بیغتسد -  نابایخ  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328360-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328001-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار شخپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش جرد  خیرات  زا  یراک  زور  تدم 5  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6172709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ نارهت  عیزوت  زکارم  رد  زاین  دروم  راجفنا )  قیرح و  ربارب  رد  الاب  تمواقم  اب  لکلا  یرادهگن  هژیو  سکناک (  بصن  دیلوت و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 400.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو ینابیتشپ (  هافر و  تیریدم  کالپ 31 ،  دعس ،  دوعسم  شبن  وتاشول ،  لفون  نابایخ  یسودرف  نابایخ  نارهت ،  رد  عقاو  یزکرم  رتفد  سردآ  تفایرد :   :: سردآ سردآ
( تاکرادت

یلخاد 1019  02163457000 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تایئزجو   تایئزجو طیارش   طیارش درادناتساو   درادناتساو کیکی   هجرد   هجرد قیرح   قیرح دضدض   گنر   گنر   120120 یبیرقتزارتم   یبیرقتزارتم هبهب   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 139139

 ( ( راجفنا راجفنا وو   قیرح   قیرح ربارب   ربارب ردرد   الاب   الاب تمواقم   تمواقم اباب   لکلا   لکلا یرادهگن   یرادهگن هژیو   هژیو سکناک (  (  سکناک بصن   بصن وو   دیلوت   دیلوت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 140140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک هرامش 2  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  تایئزجو  طیارش  درادناتساو  کی  هجرد  قیرح  دض  گنر  یبیرقتزارتم 120  هب  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090418000009 زاین :  هرامش 

نامرک هرامش 2  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرمرتم 120 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تایئزجو  طیارش  درادناتساو  کی  هجرد  قیرح  دض  گنر  یبیرقتزارتم 120  هب  یزیمآ  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616747367 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هاگنامرد  یرکسع -  نسح  ماما  هیکت  بنج  بیغتسد -  نابایخ  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328360-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328001-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک هرامش 2  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6173447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد کیداعبا  هب  سا  یپوی  قاتا  ورورس  قاتا  تهج  قیرح  دض  برد  رادیرخ  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا  دیئامرف  هجوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
حالص یذ  عجرمزاربتعم  ینف  همان  یهاوگ  یاراد  رتمود 

1101090418000010 زاین :  هرامش 
نامرک هرامش 2  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  اکرآ  یتراجت  مان   2000MZ لدم  kg 1000 نزو  40x100x200 cm داعبا یدالوف  یکیناکم  رادزمر  هنازخ  قیرحدض  تقرسدض و  ینمیا  رد  الاک :  مان 
هداز دمحم  رغصا  یلع  هدننک 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد رتمود  رد  کیداعبا  هب  سا  یپوی  قاتا  ورورس  قاتا  تهج  قیرح  دض  برد  رادیرخو  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا  دوش  یم  دیکات  مهزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپب تایئزج  درادرظندم  حالص  یذ  عجرمزاربتعم  ینف  همان  یهاوگ 

7616747367 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هاگنامرد  یرکسع -  نسح  ماما  هیکت  بنج  بیغتسد -  نابایخ  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328360-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328001-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تایئزجو   تایئزجو طیارش   طیارش درادناتساو   درادناتساو کیکی   هجرد   هجرد قیرح   قیرح دضدض   گنر   گنر   120120 یبیرقتزارتم   یبیرقتزارتم هبهب   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 141141

یدالوف یدالوف یکیناکم   یکیناکم رادزمر   رادزمر هنازخ   هنازخ قیرحدض   قیرحدض وو   تقرسدض   تقرسدض ینمیا   ینمیا ردرد   ناونع : : ناونع 142142

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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تالحم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6173798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دض برد  عبرم و  رتم  یبیرقت 20  ژارتم  هب  فانک  سنج  زا  قیرح  دض  راوید  بصن  لماش  قرب  قاتا  رورس و  قاتا  یزاسادج  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرح

1101090115000010 زاین :  هرامش 
تالحم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
رتم 20 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
تالحم رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قیرح دض  برد  عبرم و  رتم  یبیرقت 20  ژارتم  هب  فانک  سنج  زا  قیرح  دض  راوید  بصن  لماش  قرب  قاتا  رورس و  قاتا  یزاسادج   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
قرب  قاتا  هب  هطوبرم  قرب  یاهولبات  یزکرم و  سا  یپ  وی  هاگتسد  لاقتنا  - 

.دشاب اتفا  همانیهاوگ  یاراد  تسیاب  یم  تکرش  - 

3781199681 یتسپ :  دک  دیحوت ،  نادیم  شبن  تثعب  یوک  تالحم   تالحم ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43242301-086  ، 43232633-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43226901-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح دضدض   برد   برد وو   عبرم   عبرم رتم   رتم   2 020 یبیرقت   یبیرقت ژارتم   ژارتم هبهب   فانک   فانک سنج   سنج زازا   قیرح   قیرح دضدض   راوید   راوید بصن   بصن لماش   لماش قرب   قرب قاتا   قاتا وو   رورس   رورس قاتا   قاتا یزاسادج   یزاسادج ناونع : : - - ناونع 143143
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6184793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنزرو ناتسرامیب  تهج  تاحیضوت  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  یناشن  شتآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000154 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 2 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-2 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 
ردنلیس 1 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 20  زاگ  ردوپ و  ییولیک  لوسپک 6 - 1

ددع دادعت 19   co2 ییولیک لوسپک 6  - 2
ددع دادعت 5   co2 ییولیک لوسپک 12  - 3

ددع دادعت 1  زاگ  ردوپ و  ییولیک  لوسپک 50  - 4
هدنشورف هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 
دوش همیمض  روتکاف  شیپ 

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: 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

دک6172339 ناریا  زا  دشاب ** یم  تسویپ  هگرب  هب  بصن  ترجا  هارمه  هب  زاین  دروم  سانجا  روتکتد و 
** تسا  هدش  هدافتسا  هباشم 

هحفص 51) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تایئزجو6172572 طیارش  درادناتساو  کی  هجرد  قیرح  دض  گنر  یبیرقتزارتم 120  هب  یزیمآ  گنر 
دشاب یم  تسویپ 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

قیرح و6172709 ربارب  رد  الاب  تمواقم  اب  لکلا  یرادهگن  هژیو  سکناک (  بصن  دیلوت و  یراذگاو 
 ( راجفنا

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

رذکشا6173046 یعامتجا  نیمات  نامزاس  هبعش  قیرح  افطا و  مالعا  بصن  هحفص 51)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هنزرو هنزرو ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج تاحیضوت   تاحیضوت ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 144144
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تایئزجو6173090 طیارش  درادناتساو  کی  هجرد  قیرح  دض  گنر  یبیرقتزارتم 120  هب  یزیمآ  گنر 
دشاب یم  تسویپ 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

یدالوف6173447 یکیناکم  رادزمر  هنازخ  قیرحدض  تقرسدض و  ینمیا  هحفص 8)رد  قیرح  ( قیرح

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

تسویپ6173504 تسیل  قبط  هحفص 51)رتولف  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6173585FM 200 زاگ اب  میقتسم  ریغ  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  هحفص 51)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ژارتم6173798 هب  فانک  سنج  زا  قیرح  دض  راوید  بصن  لماش  قرب  قاتا  رورس و  قاتا  یزاسادج  - 
قیرح دض  برد  عبرم و  رتم  یبیرقت 20 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

یناشن6174294 شتآ  قیرح  ءافطا  هحفص 51)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لک6174353 هرادا  کیتاموتا  قیرح  افطا  مالعا و  یاه  متسیس  هعسوت  یرادهگن و  هحفص 8)ریمعت ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نیباک6174466 موف  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادناهار  تست و  بصن ،  لمح ، هیهت ، یحارط ،
تکرش هیور  گنر 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6184721 قاتا  هحفص 51)زیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هنزرو6184793 ناتسرامیب  تهج  تاحیضوت  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  یناشن  شتآ  هحفص 8)لوسپک  قیرح  ( قیرح

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

رورس6194786 قاتا  یارب  قیرح  مالعا  هحفص 51)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6194788 قاتا   FM 200 هیاپ رب  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  بصن  تازیهجت و  نیمات  هحفص 51)یحارط ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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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 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

رب6173303  CPS هاگتسیا  37 رادشه )  مالعا   ) یکینورتکلا تظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و 
زاگ یلم  تسارح  یکینورتکلا  تظافح  تکرش  دیئات  یاهتکرش  طقف  ینف  حرش  ساسا 

هحفص 43) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تکرش6174471 تاسیساترد  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 6)دیرخ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

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

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

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

6172874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : ینف تاصخشم  قباطم   ECD روتکتد دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(ECD TOWER DETECTOR FOR GC BRUKER (part no: 200197201

1101005070000059 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHIMADZU هدنزاس عجرم   DETECTOR یتراجت مان   GC2030 لدم یفارگوتامورک  زیلانآ  دربراک   ECD روتکتد الاک :  مان 
زیواس اضردمحم 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاطبا تسویپ  دقاف  یاه  مالعتسا  دشابیم و  یمازلا  هدش  لیمکت  طیارش  قاروا  دادرارق و  سیون  شیپ   ، مالعتسا گرب  راد ،  رهم  روتکافشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم

1415615453 یتسپ :  دک  باجح ،  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88973057-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88966324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دک6172339 ناریا  زا  دشاب ** یم  تسویپ  هگرب  هب  بصن  ترجا  هارمه  هب  زاین  دروم  سانجا  روتکتد و 
** تسا  هدش  هدافتسا  هباشم 

هحفص 51) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6172874ECD روتکتد هحفص 110)دیرخ  روتکتد  ( روتکتد

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

6173338CO زاگ هدنهد  رادشه  هحفص 51)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

روسنس6174186 دود و  روتکتد  ددع  هارمه 1  هب  رورس  قاتا  یطیحم  شیالاپ  نوتس  یشک  میس  حالصا 
یتشن

هحفص 51) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ECDECD  روتکتد روتکتد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 145145
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ناجنز یگنهرف 1  ییوجشناد و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090605000066 زاین :  هرامش 

ناجنز یگنهرف 1  ییوجشناد و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نویزیولت - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

ددرگ رکذ  تسویپ  مرف  رد  امازلا  یداهنشیپ  تمیق  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مزال یاه  زوجم  درادناتسا و  -2

ربتعم یتناراگ  یاراد  -3
هطوبرم سانشراک  دات  زا  سپ  لیوحت  -4

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  -5
یرادا لحارم  یط  یمسر و  روتکاف  تفایرد  زا  سپ  یتخادرپ  -6

4514466865 یتسپ :  دک  کالپ 64 ،  سیذرپ 11  هشیدنا  کرهش  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33448515-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33470573-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویزیولت نویزیولت ناونع : : ناونع 146146
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ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یداب کرام 4 (  نناک  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093404000185 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هباشم ای  راگنرون  یتناراگ  اب  قوف  نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رثا بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  تسویپ  یرازگراب و  یتناراگ  عون  دیق  اب  روتکاف  شیپ  یراکزور -  هیوست 14  جلخرصان -  یگنهامه 9121543924   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپساب دوشیمن .  هداد 

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

61729625MM IP بش رد  دید  ویو  ینوی  هحفص 91)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6173111 یاه  نیبرود  هعسوت  یرادهگن و  سیورس ،  هحفص 20)تاریمعت ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

درون6173165 مرگشیپ  هروک  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 91)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6173318EIPC-B235 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  هحفص 91)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هعجارم6173569 تسویپ  هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب   ) ITR-IPSR856-PMWL نیبرود دیرخ 
( دوش

هحفص 91) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 20)نویزیولت6173699 نیبرود  ( نیبرود

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

ملسهد6173818 یرون  ربیف  هنایاپ  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 91)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 147147
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

همیمض6173820 روتکاف  شیپ   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  یتساوخرد  تازیهجت  یتظافح -  نیبرود 
.ددرگ

هحفص 91) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لدم6173829 هتسب  رادم  نیبرود  ددع  کی  هارمهب  کنیلومیس  تکرش   cat6 utp هکبش لباک  رتم   305
vivotek FD9369v

هحفص 91) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6173908 هحفص 91)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بعش6174017 روما  هرادا  طبترم  تازیهجت  هتسب و  رادم  یاهنیبرود  یزاسون  ینابیتشپ و  تامدخ 
ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ 

هحفص 91) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6174066 هتسب  رادم  هحفص 91)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 20)نیبرود6174170 نیبرود  ( نیبرود

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

رهش6174376 حطس  یتینما  یاه  نیبرود  یتظافح و  تازیهجت  بصن  دیرخ و  هحفص 20)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نژیو6174651 سکیا  هحفص 91)نویزیولت 65  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یطابترا6174674 تازیهجت  نیبرود و  هحفص 91)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادهگن و6184674 سیورس ، تاریمعت ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
هتسبرادم یاه  نیبرود  هعسوت 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس6184721 قاتا  هحفص 51)زیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نیبرود6184756 بابح  ددع  راهچ  هاگتسد POEو  یتراظن 4 نیبرود  هاگتسد  هحفص 81)هیهت 4 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسب6184775 رادم  نیبرود  بصن  هحفص 91)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ناوخارف 2001092134000148 هرامش 40080054  -  :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات  رثکادح   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات  رثکادح   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6172849 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9  سار   - 1401/12/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس  هریخذ   D-336 لدم  MOTORSICH یزاگ نیبروت  یساسا  ریمعت  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 35.000.000.000 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  روشک و ...  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  زاگ  تفن و  هتشر  رد  جنپ )  ) هیاپ 5 لقادح  یاراد  یاهتکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

داژن یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  سخرس -  / دهشم هداج  رتمولیک 165  - یوضر ناسارخ  ناتسا  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروانف ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6173221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفرظ Purple WD102PURZ لدم لانرتسکا  دراه  ود  اب  هارمه   TS-431X3-4G لدم پنویک )  ) زاس هریخذ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیابارت 10

1101030055000004 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ریرس  نالبس  ناب  هداد  رازفا  ژد  هدنزاس  عجرم   QNAS یتراجت مان   tb 64 تیفرظ  QNS_SB_4B لدم  NAS هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
ریرس نالبس  ناب  هداد  رازفا  ژد 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف  مادقا  تسویپ  تاصخشم  اب  قباطم  اقیقد  دراه  هاگتسد  ود  هارمه  هب  پنویک  تمیق  هئارا  هب  تبسن  افطل 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 
دشاب ربتعم  یتناراگ  تلاصا و  یهاوگ  یاراد  یالاک 

3749113916 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  یادتبا  تسپ -  هرادا  لباقم  دازآ -  هاگشناد  راولب  ناسیدرپ -  کرهش  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2812128-025  ، 32812128-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32812129-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ   D-336D-336 لدم   لدم   MOTORSICHMOTORSICH یزاگ یزاگ نیبروت   نیبروت یساسا   یساسا ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 148148

لانرتسکا لانرتسکا دراه   دراه ودود   اباب   هارمه   هارمه پنویک ) ) پنویک  ) ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 149149

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

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

2001001000000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174327 :: هرازه هرازه :: 1401/11/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالنآ  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نکسم  نیمز و  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تاعالطا یروانف و  رتفد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 56 یماظتنا  یورین  هار  شبن.یمادخ 4 دیهش  نابایخ  .کنو  نادیم   ، 1994643313 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسم نیمز و  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  دیدجت -  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 16   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174476 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  حبص  تعاس 10   - 1401/11/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالنآ زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

کالپ 56، یماظتنا ، یورین  هارراهچ  یمادخ  دیهش  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

88782132 :: نفلت :: www.nlho.ir - www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88782133 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیالنآ نیالنآ زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 150150

نیالنآ نیالنآ زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 151151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6174638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تساوخرد  دروم  تسویپ  ینف  تاصخشم 

1101050213000034 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریا یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SAN SWITCH MDS 9148 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تساوخرد  دروم  تسویپ  ینف  تاصخشم 

7591797313 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یبونج   لگنج  رادرس  نابایخ  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232951-074  ، 33225612-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادنیاپ تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( هصقانم دانسا  تفایرد  تلهم  دیدمت   ) یفیک یبایزرا  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2088 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم یلاعبنم زا 1401/11/2   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6194917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج سراپ  زاف 14  هاگشیالاپ   UNIT147-1&2 ناتوب ناپورپ و  یزاس  هریخذ  تارداص و  دحاو  یاهروسرپمک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشابیم راتخم  تراسخ  ناربج  نودب  لیلد و  رکذ  هب  زاین  نودب  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  نادنیاپ  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیالنآ6172516 زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  کی  هحفص 10)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هنایار هنایار هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 152152

UNIT147UNIT147-- 11 &&22 ناتوب   ناتوب وو   ناپورپ   ناپورپ یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ وو   تارداص   تارداص دحاو   دحاو یاهروسرپمک   یاهروسرپمک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 153153

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاس6172849 هریخذ   D-336 لدم  MOTORSICH یزاگ نیبروت  یساسا  ریمعت  تایلمع  هحفص 113)ماجنا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رازفا6172936 تخس  اهکسید و  هارمه  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  یلصا  یساش  هحفص 10)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لانرتسکا6173221 دراه  ود  اب  هارمه  پنویک )  ) زاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 113)کی  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6173500- تسویپ تاصخشم  قبط  هاگتسد  کی  یزاس  هریخذ  هحفص 60)متسیس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کی6174327 رورس و  هاگتسد  کی  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
نیالنآ زاس  هریخذ  هاگتسد 

هحفص 113) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6174343 هریخذ  چیئوس  هاگتسد  کی  زاس و  هریخذ  هاگتسد  کی  اهرورس ،  بصن  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیالنآ6174476 زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  کی  هحفص 113)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار6174638 هکبش  زاس  هحفص 113)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6194917UNIT147-1&2 ناتوب ناپورپ و  یزاس  هریخذ  تارداص و  دحاو  یاهروسرپمک  هحفص 113)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6172350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004688000245 زاین :  هرامش 

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

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

1401/11/11 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام کی  تخادرپ  هدنشورف  اب  هیارک  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6172905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  هلاس  ربتعم 3  یتناراگ  اب  رنیلک  پیت  رورس و  رلرتنک  ردیر  متیا   2 ناونع : 

14014421 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/30 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس وو   دراه   دراه تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 154154

رنیلک رنیلک پیت   پیت وو   رورس   رورس رلرتنک   رلرتنک ردیر   ردیر ناونع : : ناونع 155155

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناغماد ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6173260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا  hpG10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090386000021 زاین :  هرامش 

ناغماد ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیون رتسگ  ینام  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   DL380-G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ناغماد رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3671671397 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  حتفم -  دیهش  نابایخ  ناغماد ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35246484-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35247062-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hp dl 380g10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094713000034 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیون رتسگ  ینام  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   DL380-G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لقنو و لمح  بصن و  زا  معا  هنیزه  هیلک  - دشاب کیتامروفنا  هبتر 3  یاراد  دیاب  ناگدننک  تکرش  - دشاب یم  تسویپ  تسیل   6 ات 1 دنب طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادا 061-53151070 تاعاسرد  ینف  یریگیپ  تهج  - یفسوی هناماس 9166304174  یریگیپ  تهج   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یسانشراک 

6318714317 یتسپ :  دک  تفن ،  تعنص  هاگشناد  داتس  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53151015-061  ، 53151010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53151000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا   hpG10hpG10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 156156

hp dl 380g10hp dl 380g10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 157157
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نکسم کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6173332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   300TB رورس تخس  کسید  ددع  دیرخ 10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001104000059 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یرالات یدهم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  نرتسو  یتراجت  مان   GB 500 تیفرظ  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  ددجم  یراذگرابو  نآ  اضماو  هدومن  لیمکتو  تسویپ  مرف  پاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 9183183582  اب  ینف  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 

6515695576 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  یوربور  یلعوب  هاگمارآ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38270711-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38269090-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6173892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گربرس رد  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  یاه  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   RAM SERVER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  میظنت و  هدنشورف 

1101097224000297 زاین :  هرامش 
مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-500656-B21 لدم  GB 2 تیفرظ رورس  مر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

میظنت و هدنشورف  گربرس  رد  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  یاه  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   RAM SERVER :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب 

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

300300 TBTB  رورس رورس تخس   تخس کسید   کسید ددع   ددع 1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 158158

رورس رورس مرمر   ناونع : : ناونع 159159
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب تسویپ  ینف  تاصخشم  یاراد  یناریا و  دیاب  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050213000032 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 Gen10 6248R 2P 8SFF لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  ینف  تاصخشم  یاراد  یناریا و  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591797313 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یبونج   لگنج  رادرس  نابایخ  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232951-074  ، 33225612-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 160160

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قفاب یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  دیق  تاصخشم  قبط   ( pacs سکپ (  متسیس  رد  هدافتسا  تهج   G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101090644000004 زاین :  هرامش 
قفاب کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

هنایار دربهار  نیدار  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هدش  دیق  تاصخشم  قبط   ( pacs سکپ (  متسیس  رد  هدافتسا  تهج   G10 رورس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

ددرگ همیمض  هدوزفا  شزرا  اب  روتکاف  شیپ 
دوش یرازگراب  تسویپ  لیاف  قبط  سانجا  تاصخشم 

8971658131 یتسپ :  دک   ، modiriatdarman@yahoo.com قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32445000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32449091-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( pacspacs سکپ (  (  سکپ متسیس   متسیس ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج   G10G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 16 116 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 161 ھحفص 123 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kwz2t5fghyxt2?user=37505&ntc=6174051
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6174051?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 1 مامضنا  هب  برغ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  داتس  نامتخاس  نابیتشپ  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  یزاس و  هدامآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تمیق داهنشیپ  تامازلا 

1101091863001547 زاین :  هرامش 
برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تامازلا  تسویپ 1  مامضنا  هب  برغ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  داتس  نامتخاس  نابیتشپ  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  یزاس و  هدامآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تمیق

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

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس نابیتشپ   نابیتشپ رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا وو   یزاس   یزاس هدامآ   هدامآ ناونع : : ناونع 162162

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق تسیل ، قبط  ههام  دقن 5  ریغ  تخادرپ  طیارش  دشاب .  یم  تسویپ  تساوخرد  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
hp dl380 رورس .ددرگ  یراذگ 

1101004510000304 زاین :  هرامش 
جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام دقنریغ 4  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337221-074  ، 33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هبعش 24  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6184703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب عبرمرتم  61 دودح ژارتم  هب  راوید )  هب  بسچ  اب  اه  کیمارس  ندنابسچ  هبعش (  رتویپماک  رورس  قاتا  کیمارس  شوپ  راوید  ارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  دیدزاب  تسویپ و  طیارش 
1101090980000024 زاین :  هرامش 

نارهت راهچ  تسیب و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  روتکاف  شیپ  افطل  یناریا -  کی  هجرد  کیمارس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1653885396 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  لداع  یدع و  نبرجح  نیب  یبرغ  نابایخ 196  موس  هکلف  سراپنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77888919-021  ، 77871500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77720001-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تمیق تمیق تسیل ، ، تسیل قبط   قبط ههام   ههام   55 دقن   دقن ریغ   ریغ تخادرپ   تخادرپ طیارش   طیارش دشاب .  .  دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد تاصخشم   تاصخشم .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
hp dl380hp dl380 رورس   رورس .ددرگ   .ددرگ یراذگ   یراذگ

163163

 ( ( راوید راوید هبهب   بسچ   بسچ اباب   اهاه   کیمارس   کیمارس ندنابسچ   ندنابسچ هبعش (  (  هبعش رتویپماک   رتویپماک رورس   رورس قاتا   قاتا کیمارس   کیمارس شوپ   شوپ راوید   راوید ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 164164

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

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

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

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

6194793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- سیک  - هیذغت عبنم   - مر  - روتینوم -cpu تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003213000013 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   SEAGATE هدنزاس عجرم   SEAGATE یتراجت مان   HD12TB10K12G لدم  TB 1/2 تیفرظ هنایار  رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

روپ میهاربا  نسحم  هدننک  هضرع 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Dual Rank x4 DDR4-2933 لدم  GB 64 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SAMSUNG هدنزاس عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   Evo 870 لدم  TB 1 تیفرظ هنایار   SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هرک هدنزاس  روشک   SAMSUNG هدنزاس عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   Evo 860 m.2 لدم  GB 500 تیفرظ هنایار   SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
یسدنهم ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایدم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GDM-245JN G-PLUS لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

نیون لسن  هکبش 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
ایرآ گنهرف  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   Z4 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP 585 B لدم  W 585 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
این ینسحم  نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   Apacer یتراجت مان   4GB تیفرظ  DDR4 لدم هنایار  هعطق  مر  الاک :  مان 

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

ینامحر یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   PRIME H310M-K R2.0 لدم هنایار  دربراک   Ddr3 دربردام الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   CORE I3-7100 لدم  PLC عون  CPU لوژام الاک :  مان 

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

زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: ر یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3431975641 یتسپ :  دک  کرمگ ،  لک  هرادا  یقرشدامادریم   ، مود هکلف  زربلا ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

-- سیک سیک  - - هیذغت هیذغت عبنم   عبنم  - - مرمر  - - روتینوم روتینوم -- cpucpu ناونع : : ناونع 165165
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32223021-028  ، 32223022-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223021-028 :: 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

رورس6172350 دراه و  هحفص 117)تازیهجت  رورس  ( رورس

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

نیالنآ6172516 زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  کی  هحفص 10)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کی6172678 تنیوپ و  سسکا  ددع  ود  رورس و  دراه  هاگتسد  لماک و 8  رتویپماک  متسیس  دادعت 20 
چیئوس ددع  کی  رتنیرپ و  هاگتسد 

هحفص 60) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رنیلک6172905 پیت  رورس و  رلرتنک  هحفص 117)ردیر  رورس  ( رورس

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

یبناج6173129 تازیهجت  رورس و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و   DMR(60 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یناریا6173260  hpG10 هحفص 117)رورس رورس  ( رورس

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

یصاصتخا6173266 رورس  هژورپ  تیریدم  رازفا  مرن  سناسیل  هحفص 23)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6173278hp dl 380g10 هحفص 117)رورس رورس  ( رورس

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

6173332300TB رورس تخس  کسید  ددع  هحفص 117)دیرخ 10 رورس  ( رورس

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

یدالوف6173447 یکیناکم  رادزمر  هنازخ  قیرحدض  تقرسدض و  ینمیا  هحفص 8)رد  قیرح  ( قیرح

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

ژارتم6173798 هب  فانک  سنج  زا  قیرح  دض  راوید  بصن  لماش  قرب  قاتا  رورس و  قاتا  یزاسادج  - 
قیرح دض  برد  عبرم و  رتم  یبیرقت 20 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

رورس6173892 هحفص 117)مر  رورس  ( رورس

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

رورس6173896 لیمیا  سنسیال  هحفص 23)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6173969(b s m  ) رورس قاتا  گنیروتیتنام  متسیس  هحفص 81)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنایار6174006 هحفص 117)رورس  رورس  ( رورس

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

6174051 ( pacs سکپ (  متسیس  رد  هدافتسا  تهج   G10 هحفص 117)رورس رورس  ( رورس

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

روسنس6174186 دود و  روتکتد  ددع  هارمه 1  هب  رورس  قاتا  یطیحم  شیالاپ  نوتس  یشک  میس  حالصا 
یتشن

هحفص 51) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6174294 شتآ  قیرح  ءافطا  هحفص 51)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کی6174327 رورس و  هاگتسد  کی  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
نیالنآ زاس  هریخذ  هاگتسد 

هحفص 113) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6174343 هریخذ  چیئوس  هاگتسد  کی  زاس و  هریخذ  هاگتسد  کی  اهرورس ،  بصن  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیالنآ6174476 زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  کی  هحفص 113)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نامتخاس6174483 نابیتشپ  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  یزاس و  هحفص 117)هدامآ  رورس  ( رورس

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

ریغ6174679 تخادرپ  طیارش  دشاب .  یم  تسویپ  تساوخرد  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
hp dl380 رورس .ددرگ  یراذگ  تمیق  تسیل ، قبط  ههام  دقن 5 

هحفص 117) رورس  ( رورس

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

هب6184703 بسچ  اب  اه  کیمارس  ندنابسچ  هبعش (  رتویپماک  رورس  قاتا  کیمارس  شوپ  راوید  ارجا 
 ( راوید

هحفص 117) رورس  ( رورس

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

رورس6184721 قاتا  هحفص 51)زیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6194786 قاتا  یارب  قیرح  مالعا  هحفص 51)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6194788 قاتا   FM 200 هیاپ رب  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  بصن  تازیهجت و  نیمات  هحفص 51)یحارط ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6194793- سیک  - هیذغت عبنم   - مر  - روتینوم -cpu(117 هحفص رورس  ( رورس
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6173178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار یلام  ینف و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  یقرب ) زمرت  تاعطق  )0130358 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش لاسرا  ازجم  روطب 

1101093985008909 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لزید ژاریت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NG80A لدم  Beiben نویماک زمرت  رادم  دربراک  یقرب  هلر  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
Xiamen King Long United Automotive هدنزاس عجرم   XMQ6180G1 لدم نیباکود  یربرفاسم  گنال  گنیک  سوبوتا  یتسد  زمرت  یقرب  روسنس  الاک :  مان 

ایرآ کین  هراتس  یزاسوردوخ  هدننک  هضرع  عجرم   Industry Co.,Ltd
ددع 20 دادعت : 

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

لاسرا ازجم  روطب  ار  یلام  ینف و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  یقرب ) زمرت  تاعطق  )0130358 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیباکود نیباکود یربرفاسم   یربرفاسم گنال   گنال گنیک   گنیک سوبوتا   سوبوتا یتسد   یتسد زمرت   زمرت یقرب   یقرب روسنس   روسنس نویماک -  -  نویماک زمرت   زمرت رادم   رادم دربراک   دربراک یقرب   یقرب هلر   هلر ناونع : : ناونع 166166
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دزی ناتسا  زاگ   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6184664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم یمازلا  تسویپ  تاصخشم  .دوش  داتو  لیمکت  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  حرش  قباطم   ) لوومرت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091426000397 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اناداپآ زادرپ  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  وکانپیس  یتراجت  مان  یجنلف  لدم  امد  روسنس  ظفاحم  لوومرت  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

( دشابیم یمازلا  تسویپ  تاصخشم  .دوش  داتو  لیمکت  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  حرش  قباطم   ) لوومرت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6184752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  ینوناق  تاروسک  یمامتوراب  هنیزه  دامرفب  نیمات  ار  زاین  دروم  مالقا  تسویپ  تسیل  قبط  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091186000019 زاین :  هرامش 

روباشین کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
یباتهم تاو 4- 30 .ددع 600  ( یتناس LED(120 یباتهم یا 3 - هشیش  ددع  رادروسنس 5 یراوید  غارچ  یا 2- هشیش  ددع  22 راد روسنس  یفقس  غارچ  - 1 - 

ددع 100  (.. تاو LED(15 پمال تاو 5 - 15 ..ددع 200  ( یتناس LED(60
یئانشور تازیهجت  پمال و  الاک :  هورگ 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9314817666 یتسپ :  دک  رویرهش 8 ،  شبن 17  رویرهش -  نابایخ 17  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43343212-051  ، 43343211-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43343215-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجنلف یجنلف لدم   لدم امد   امد روسنس   روسنس ظفاحم   ظفاحم لوومرت   لوومرت ناونع : : ناونع 167167

راد راد روسنس   روسنس یفقس   یفقس غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 168168

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یربرفاسم6173178 گنال  گنیک  سوبوتا  یتسد  زمرت  یقرب  روسنس  نویماک -  زمرت  رادم  دربراک  یقرب  هلر 
نیباکود

هحفص 127) روسنس  ( روسنس

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

روسنس6174186 دود و  روتکتد  ددع  هارمه 1  هب  رورس  قاتا  یطیحم  شیالاپ  نوتس  یشک  میس  حالصا 
یتشن

هحفص 51) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یجنلف6184664 لدم  امد  روسنس  ظفاحم  هحفص 127)لوومرت  روسنس  ( روسنس

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

راد6184752 روسنس  یفقس  هحفص 127)غارچ  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6172381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  رد  تساوخرد   - یتسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - تناس تفه  یچیئوس  لفق  هریگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002626 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دحوم یبجر  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم  یبجر  لفق  یتراجت  مان  دک 2204   mm 117 زیاس ینهآ  سنج  یناگیاب  هریگتسد  لفق  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  رد  تساوخرد   - یتسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - تناس تفه  یچیئوس  لفق  هریگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34177087-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینهآ ینهآ سنج   سنج یناگیاب   یناگیاب هریگتسد   هریگتسد لفق   لفق ناونع : : ناونع 169169
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6172383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راشف چوس  رتیمسنارت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  تساوخرد  حرش  اب  قباطم  تسیاب  یم  الاک  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا 

1101092625000749 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHISCHEK یتراجت مان   INCOS لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHISCHEK هدنزاس عجرم   EXCOS-D لدم راجفنا  دض  امد  رتیمسنارت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تساوخرد  حرش  اب  قباطم  تسیاب  یم  الاک  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665084-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم تسیاب   تسیاب یمیم   الاک   الاک وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناریا   ناریا راشف   راشف چوس   چوس وو   رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 170170
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  رد  اضاقت  حرش  قبط  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001668 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DKVM-8E لدم هکبش   KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یددع نتراک 1  یدنب  هتسب  عون  هسانش 01.0501.200  دک  چنیا  چنیا 24  بسح  رب  رگشیامن  زیاس  یپوکسوراپال  دربراک   TFT شیامن هحفص  عون  روتینام  الاک :  مان 
ناربارب بط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیارکا   CONTACT هدنزاس عجرم   CONTACT یتراجت مان 

هاگتسد 100 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  تسویپ  دانسا 

دشاب لخاد  تخاس  تسیابیم  الاک 
ددرگ هئرا  تسویپ  دانسا  رد  اضاقت  حرش  قبط  ینف  داهنشیپ 

نفلت 53182231

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

53182231-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ دانسا   دانسا ردرد   اضاقت   اضاقت حرش   حرش قبط   قبط روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 171171
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یئاجر دیهش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-1048-245 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/11/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

omron دنرب چیئوسورکیم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6194767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مادک 100  ره  کاماز  برد -  هنابز  ولج   - رد ب یچیئوس  هریگتسد  -UPVC برد رطخ  هریگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003431 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماج مولآ  هدننک  هضرع  عجرم   KAYAPEN هدنزاس عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک  لدم 2012   UPVC سنج برد  هریگتسد  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - 3 تیولوا رد  رهش.وب  رد  ناگدنشوئرف  الاک 2 - دات  تفارد و  زا  سپ  ام  تخادرپ 2  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33553731-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

omronomron  دنرب دنرب چیئوسورکیم   چیئوسورکیم ناونع : : ناونع 172172

کاماز کاماز برد -  -  برد هنابز   هنابز ولج   ولج  - - بب ردرد   یچیئوس   یچیئوس هریگتسد   هریگتسد -- UPVCUPVC  برد برد رطخ   رطخ هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع 173173
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هیدیمح ناتسرهش  هعوبمگ  شخب  گرزب  هعوبمگ  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6194803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاو روتکژورپ 72  ددع  هلعش و 2  یرتم 20  رلاک 10  لوف  یطولب  هسیر  هتسب   10 رلاک ,  لوف  عونتم  یرون  ناملا  ددع  دیرخ 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( بصن لمح و  هنیزه  باستحا  اب   ) RGB

1201096986000004 زاین :  هرامش 
هیدیمح ناتسرهش  هعوبمگ  شخب  گرزب  هعوبمگ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یمچرپ رشاو  لاو  ددع   2, کچیپ ددع  2, یسلطا ددع  3, هدیکرا ددع  3, قبنز ددع  2, رپ نازورف 32  هراتس  ددع  3: ناملا - 
هلعش یرتم 20  یطولب 10  هسیر  هتسب   10

رپمآ تلو 30  گنیچیئوس 12  ددع  9
گنر نویلیم  یا 16  هفرح  لرتنک  ددع  1
روتکژورپ صوصخم  یا  هفرح  رلرتنک  ددع  1

لاناک تومیر 12  ددع  1
یئانشور تازیهجت  پمال و  الاک :  هورگ 

ددع  15 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

هیدیمح رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بآ  دض  تیفیک ,  اب  بوغرم و  سنج  ربتعم , یتناراگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیوحت بصن و  زا  سپ  تخادرپ 

09160587477 یردیح :  09167307466 ینادرح : 

6343173353 یتسپ :  دک  گرزب ،  هعوبمگ  یاتسور  هیدیمح  ناتسرهش  ناتسزوخ  هیدیمح ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37658632-061  ، 36720626-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36720625-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاو تاو   7272 روتکژورپ   روتکژورپ ددع   ددع   22 وو   هلعش   هلعش   2 020 یرتم   یرتم   1010 رلاک   رلاک لوف   لوف یطولب   یطولب هسیر   هسیر هتسب   هتسب   1010 رلاک ,  ,  رلاک لوف   لوف عونتم   عونتم یرون   یرون ناملا   ناملا ددع   ددع   1515 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
RGBRGB

174174
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ناتسرل ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6194812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم اب  قباطم  ...و  یئوشک  هکلف  ریش  - یچیئوس ریش  روتنک 1/2 - یزلف -  تسب   - نیلپورپ لیدبت  وناز و  تالاصتا :  دیرخ :  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ءاهب مالعتسا  رد  هدش  دیق  الاک  ینف 

1101001340000158 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  بالضاف  با و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

bar 16 راشف یا  هدند  لاصتا  عون   in 3/4 زیاس یجنرب  ییوشک  لصو  عطق و  مزیناکم  یتعنص  یگناخ و  تاسیسات  دربراک  بآ  یا  هکلف  یتعنص  ریش  الاک :  مان 
ریش ناریا  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تارابتعا لحم  زا  تخادرپ.دشاب  یم  لمع  کالم  تسویپ  ینف  تاصخشم  .دشاب  یم  تساوخرددروم  یالاک  هباشم  هدش  باختنا  یالاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  تکرش  همانساسا  .دشاب  یم  دقن  هوجو  تروصب  ینارمع 

6813937884 یتسپ :  دک  یرتم ،  راولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33225804-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33226102-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینهآ6172381 سنج  یناگیاب  هریگتسد  هحفص 130)لفق  چیئوس  ( چیئوس

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

حرش6172383 اب  قباطم  تسیاب  یم  الاک  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا  راشف  چوس  رتیمسنارت و 
.دشاب تسویپ  تساوخرد 

هحفص 130) چیئوس  ( چیئوس

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

کی6172678 تنیوپ و  سسکا  ددع  ود  رورس و  دراه  هاگتسد  لماک و 8  رتویپماک  متسیس  دادعت 20 
چیئوس ددع  کی  رتنیرپ و  هاگتسد 

هحفص 60) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نژیو6172712 کیاه  تروپ  هحفص 60)چیئوس 16  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ریوصت6172898 توص و  هحفص 60)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6173275 دانسا  رد  اضاقت  حرش  قبط  هحفص 130)روتینام  چیئوس  ( چیئوس

...و ...و یئوشک   یئوشک هکلف   هکلف ریش   ریش -- یچیئوس یچیئوس ریش   ریش - - 1/21/2 روتنک   روتنک یزلف -  -  یزلف تسب   تسب  - - نیلپورپ نیلپورپ لیدبت   لیدبت وو   وناز   وناز تالاصتا -  -  تالاصتا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 175175
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6173402omron دنرب هحفص 130)چیئوسورکیم  چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ6173573 هحفص 60)چوس 10  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هفاضا6173832 رواپ  هعطق  کی  هارمه  هب   Cisco C9200L-24T-4G-E چیئوس هاگتسد  هس  هحفص 60)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رب6173835 لمح  هنیزه  تسویپ - قبط  اقیقد  تساوخرد  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - وکسیس چیئوس 
دشاب یم  یمازلا  ینف  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  هدننک - نیمات  هدهع 

هحفص 60) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاس6174343 هریخذ  چیئوس  هاگتسد  کی  زاس و  هریخذ  هاگتسد  کی  اهرورس ،  بصن  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرون6174645 ربیف  چیئوس  هحفص 60)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6184689 ربیف  لوژام  ددع  کی  چیئوس SISCO WS 3850- 24S-S و  هاگتسد  کی  دیرخ 
NM 2 10G 3850

هحفص 60) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دنربرکذ و6184738 هباشم ، یباختنا  یاهالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط  لباک  چیئوس و  یدادعت 
.تسیمازلا هدش  لیمکت  مرف  یراذگراب 

هحفص 60) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کاماز6194767 برد -  هنابز  ولج   - رد ب یچیئوس  هریگتسد  -UPVC برد رطخ  هحفص 130)هریگتسد  چیئوس  ( چیئوس

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

یرتم 619480320 رلاک 10  لوف  یطولب  هسیر  هتسب   10 رلاک ,  لوف  عونتم  یرون  ناملا  ددع  دیرخ 15 
RGB تاو روتکژورپ 72  ددع  هلعش و 2 

هحفص 130) چیئوس  ( چیئوس

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

هکلف6194812 ریش  - یچیئوس ریش  روتنک 1/2 - یزلف -  تسب   - نیلپورپ لیدبت  وناز و  تالاصتا -  دیرخ 
...و یئوشک 

هحفص 130) چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6172411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  حرش  قباطم  روتاربیو  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005328 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زاریش نابآ  یئاوه  رلوک  هدننک  هضرع  عجرم   VIBRATION SWITCH یتراجت مان   VBSCB55DP-VAC لدم یترارح  لدبم  یشزرل  هدننک  میظنت  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  اب  تسویپ  یاهلیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32265575-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6172439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس پاه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001661 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
چیوس سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   FP 2425 E لدم  A 2000 نایرج تدش   kV 24 ژاتلو طسوتم  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت 53183711 .دشاب  یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  نداد.دشاب  یم  تسویپ  اضاقت  لصا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترارح یترارح لدبم   لدبم یشزرل   یشزرل هدننک   هدننک میظنت   میظنت ناونع : : ناونع 176176

kVkV  2424  ژاتلو ژاتلو طسوتم   طسوتم راشف   راشف یزاگ   یزاگ قرب   قرب دیلک   دیلک چوس -  -  چوس پاه   پاه ناونع : : ناونع 177177

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادقرب تازیهجت  درای و  چوس  هطوحم  رد  یشاپمس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسیا نوریب ) ) فارطا رد  ینز  فلع  تسپ ،  هطوحم  رد  ینز  فلع 

1101001046000740 زاین :  هرامش 
سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 23 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرهپس 07132142705 اضر  یاقآ  تاکرادت  روما  سانشراک  -09173015223: یردیح یاقآ  ینف  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد تسویپ 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسیا هاگتسیا نوریب ) ) نوریب )) فارطا فارطا ردرد   ینز   ینز فلع   فلع تسپ ،  ،  تسپ هطوحم   هطوحم ردرد   ینز   ینز فلع   فلع رادقرب - - رادقرب تازیهجت   تازیهجت وو   درای   درای چوس   چوس هطوحم   هطوحم ردرد   یشاپمس   یشاپمس ناونع : : ناونع 178178
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ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000794 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  چوس  - 

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

1401/11/06 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرمالاک تیفیک  دات  مدع  هدنشورف *  اب  لمح  هیارک  * هرصبت یتالماعم  یلام  همان  نآ  هدام 97  قب  اطم   * ههام شش  یدقن  ریغ   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  هناماس  رد  ملق  کی  زا  شیب  تساوخرد.ددرگیم 

7581993111 یتسپ :  دک  افش ،  نادیم  ناراسچگ  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: 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

حرش6172383 اب  قباطم  تسیاب  یم  الاک  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا  راشف  چوس  رتیمسنارت و 
.دشاب تسویپ  تساوخرد 

هحفص 130) چیئوس  ( چیئوس

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

یترارح6172411 لدبم  یشزرل  هدننک  هحفص 136)میظنت  چوس  ( چوس

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

6172439kV 24 ژاتلو طسوتم  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  چوس -  هحفص 136)پاه  چوس  ( چوس

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

تروپ6173290 وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  هحفص 60)لوژام  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ6173573 هحفص 60)چوس 10  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ینز6173668 فلع  تسپ ،  هطوحم  رد  ینز  فلع  رادقرب - تازیهجت  درای و  چوس  هطوحم  رد  یشاپمس 
هاگتسیا نوریب ) ) فارطا رد 

هحفص 136) چوس  ( چوس

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

یتسویپ6174300 تسیل  قبط  هحفص 136)چوس  چوس  ( چوس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط چوس   چوس ناونع : : ناونع 179179
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یطابترا6174674 تازیهجت  نیبرود و  هحفص 91)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6172744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ قبط  یتوص  متسیس  تازیهجت  هلگن  لداعم 435  ملق  دیرخ 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002340 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هموح ناهفصا و  یرهش  راطق  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم   TOA یتراجت مان   VX-2000 لدم توص  شخپ  تازیهجت  یتوص  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 435 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن زا  هدافتسا  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  هنومن  لاسرا  هدوب و  هدنشورف  اب  هنومنو  درادناتسا  یدنب  هتسبو  لمح  هنیزه.تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  ینف  داهنشیپ  یراذگراب.دوش  یمن  تخادرپ  یهجو 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ قبط   قبط یتوص   یتوص متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت هلگن   هلگن   435435 لداعم   لداعم ملق   ملق   1515 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 180180
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نادابآ یرادرهش  ناتسمارآ  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 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6172967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع نوفورکیم 1 ،،،،، ددع 3 دناب هیاپ  ،،،،، ددع 3 کتنپ سالگربیاف  چنیا  دناب 12 ،،،، هاگتسدکی 860 ردنت ریاف  یلپمآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095019000074 زاین :  هرامش 

نادابآ یرادرهش  ناتسمارآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ رتسگ  داجس  هدننک  هضرع  عجرم  یو  یا  فا  یتراجت  مان   w 40 ناوت  s 40 لدم ینوتس  وگدنلب  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

زاریش توصردنت  یکینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  ردنت  یتراجت  مان   TE860R لدم  W 860 ناوت وکا  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
شنمهب ناویک  هدننک  هضرع  عجرم   MUSICANDSALES یتراجت مان   EP1 لدم وگدنلب  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

ELEC.V یتراجت مان   MICROPHONE لدم نوفورکیم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

.دوش یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  طیارش  لیاف 

6316856591 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53358010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53358010-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.تسویپ6172744 قبط  یتوص  متسیس  تازیهجت  هلگن  لداعم 435  ملق  هحفص 140)دیرخ 15  توص  ( توص

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

ریوصت6172898 توص و  هحفص 60)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نوفورکیم6172967 وگدنلب -  هیاپ  وکا -  ریاف  یلپمآ  ینوتس -  هحفص 140)وگدنلب  توص  ( توص

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

هحفص 20)نویزیولت6173699 نیبرود  ( نیبرود

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

هحفص 20)نیبرود6174170 نیبرود  ( نیبرود

نوفورکیم نوفورکیم وگدنلب -  -  وگدنلب هیاپ   هیاپ وکا -  -  وکا ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ ینوتس -  -  ینوتس وگدنلب   وگدنلب ناونع : : ناونع 181181

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

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

زا 161 ھحفص 142 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rh9ptxkllsapd?user=37505&ntc=6172967
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6172967?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

نژیو6174651 سکیا  هحفص 91)نویزیولت 65  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6172444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخدکراب ناوخدکراب -- لاتیجید لاتیجید دپدپ   -- مکمک بوبو   -- روتینام روتینام -- رنکسا رنکسا -- رگپاچ رگپاچ -- سیک سیک -- دروبردام دروبردام ناونع : : ناونع 182182

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناوخدکراب - لاتیجید دپ  - مک بو  - روتینام - رنکسا - رگپاچ - سیک - دروبردام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  DATA SHEET تاصخشم قباطم 

1101092134001220 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرادا یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   LASER JET PRO M1132 لدم یرزیل  راگنرود  یپک و  رنکسا و  رگپاچ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
HP COMPANY هدنزاس عجرم  ناریا 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اریو  دنپس  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم   GRAPHON 4400 لدم  DATALOGIC ناوخ دکراب  رنکسا  الاک :  مان 
اریو دنپس 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

روپ ناحیر  نمحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وکست  یتراجت  مان   TMO لدم هنایار  سوم  یبط  دپ  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یمیهاربا هموصعم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2410  دیفس  هایس و  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   OFFICEJET-6000/6100 لدم هراک  کت  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

روبص یلع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN هدنزاس عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   ORAMAN لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
این یرماث  میرم  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   in 14 زیاس  UX50 لدم هارمه  هنایار  الاک :  مان 

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

وسارف هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FC-2300 لدم یکشم   USB مک بو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA هدنزاس عجرم   MBS-4680 لدم ناوخ  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  ملقره  تهج  یلام  ینفداهنشیپ و  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  -2

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  - 3
.دامن گنهامه  داژن 09156248604 مالغ  سدنهم  یاقآ  اب  ینف  تاداهنشیپ  یراذگراب  زا  لبق  -4

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

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6172452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا روتکافشیپ  دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  کرادم  قبط  یکشزپ  یصیخشتروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000731 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یمیمص یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SPIDERVIEW لدم یکشزپ  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یصیخشت   یصیخشت روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 183183
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ناگداش ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6172760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .تساوخرد  قبط  الک  دادعت  هدش ، تسویپ  تساوخرد  قبط  رازفا  تخس  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  اب  راب  لاسرا  هنیزه 

1101091731000053 زاین :  هرامش 
ناگداش ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
کینورتکلا نیشرپ  ناروآون  یتعنص  یدیلوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   SHARK لدم یا  هرقن   ATX هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

نماک رتسگ  نایار  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   LBP-C10 لدم دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
زیر رتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   LIDE 100 لدم تخت  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

ناگداش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .تساوخرد  قبط  الک  دادعت  هدش ، تسویپ  تساوخرد  قبط  رازفا  تخس  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09359794738 سامت

6431797919 یتسپ :  دک  مانمگ ،  یادهش  رازم  بنج  یبرغ  رنهاب  هلال خ  هار  راهچ  ناگداش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53725133-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53725133-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،، تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   .تساوخرد   .تساوخرد قبط   قبط الکالک   دادعت   دادعت هدش ، ، هدش تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط رازفا   رازفا تخس   تخس تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع اباب   راب   راب لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه

184184
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هراونشج یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6172856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا هناماس  یراذگرابردالاکدنربو  لدم  هارمه  هبروتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ  تاصخشم  قبط   minipc وروتینام دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدننک  تکرش  فذح  هلزنم  هب  نآ  هئارا  مدعودشابیم 

1101092386000041 زاین :  هرامش 
هراونشج کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  امیت  ناروف  هدننک  هضرع  عجرم  امیت  ناروف  هدنزاس  عجرم  نورته  یتراجت  مان   Mi350U لدم  Miter i3 رتویپماک ینیم  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لقنو لمح  هنیزهدشابیم  تخادرپ  لباق  یراکزور  10 یط یمسر  روتکافوالاک  لاسراو  هدنرب  مالعاو  هطوبرم  سانشراک  دیئاتزا  سپالاک  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  باختنا  هناماسرد  هنومن  ناونع  هباهالاکدک  ناریاودشاب  یناریا  دنرب  زا  قوف  یالاکدشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  کینیلکرابنا  برداتالاک 

1654973711 یتسپ :  دک  هراونشج ،  کینیلک  یلپ  ارسگنهرف  ورتم  بنج  هراونشج  نابایخ  سراپنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77344009-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77326065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

minipcminipc وو   روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 185185
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رتخدلپ ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ تسیل  قبط  یدقن  تخادرپ  تسویپ -  تسیل  قبط  لماک  تاقلعتم  اب  رتویپاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091527000154 زاین :  هرامش 

رتخدلپ هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

رتخدلپ رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیق روتکاف  شیپ  رد  تایلام  نتشاد  تروص  رد  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تسیل  قبط  یدقن - تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ

6891973117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیبانیس  نبا  نابایخ  یاهتنا  نایجیسب  یوک  ماما  نابایخ  رتخدلپ ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228196-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228225-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یدقن   یدقن تخادرپ   تخادرپ تسویپ -  -  تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لماک   لماک تاقلعتم   تاقلعتم اباب   رتویپاک   رتویپاک ناونع : : ناونع 186186
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ناهفصا هبعش 3  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش  تیاعر  اقیقد  تاصخشم  تسویپ -  هگرب  تاصخشم  قباطم   LED چنیا روتینام 24  ددع  دادعت 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا ناهفصا  هبعش 3  لیوحت  لحم  دشاب و  یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  انمض 

1101091949000003 زاین :  هرامش 
ناهفصا هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا کادآ  یتراجت  مان  کینورتکلا  کادآ  هدننک  هضرع  عجرم   AD-CD16A40P لدم  LED رگشیامن الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

دوش  تیاعر  اقیقد  تاصخشم  تسویپ -  هگرب  تاصخشم  قباطم   LED چنیا روتینام 24  ددع  دادعت 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا ناهفصا  هبعش 3  یعامتجا  نیمات  لیوحت  لحم  دشاب و  یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  انمض 

8155694689 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  خ  ناهفصا - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32284522-031  ، 35228452-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35228452-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  چنیا چنیا روتینام  2424   روتینام ددع   ددع   55 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 187187
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ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدنیامنو IRCدمیا و یاراد.ددع  500 تناس 21 بلق راونذغاک.ددع  500 تناس لاتف 15 تنویابذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دک  ناریا.هدنشرفاب  لاسرا  هنیزه.ههام  4 ات 3 تخادرپ.شورف

1101005943000608 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   151x2500 mm داعبا یلور  ینوفلس 5  هتسب  بلق  راون  تنیرپ   Fc1400 تنویاب گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الاک :  مان 
اردص رتسگ  بط  هدننک  هضرع 

هتسب 100 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   210x2500 mm داعبا یلور  ینوفلس 5  هتسب  بلق  راون  تنیرپ  تنویاب  فارگویدراکورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 
اردص رتسگ  بط  هدننک 

هتسب 100 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه.ههام  4 ات 3 تخادرپ.شورف یگدنیامنو  IRCدمیا و یاراد.ددع  500 تناس 21 بلق راونذغاک.ددع  500 تناس لاتف 15 تنویابذغاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا.هدنشرفاب 

6361687849 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  ناتسرامیب  ردام  نادیم  ریبکریما  راولب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52832008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52833008-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بلق بلق راون   راون تنیرپ   تنیرپ   Fc1400Fc1400 تنویاب   تنویاب گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 188188
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درکرهش هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6173540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم یمالعا  دک  ناریا  نمض  رددرکرهش  هاگدورف  الاک  لیوحت  لحم  مالعتسا  رد  ینف  تاصخشم  قباطم  یتعنص  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101001564000071 زاین :  هرامش 
درکرهش هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سکاریز یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   XM1-20 لدم  in 20 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  نمض  رددرکرهش  هاگدورف  الاک  لیوحت  لحم  مالعتسا  رد  ینف  تاصخشم  قباطم  یتعنص  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816966899 یتسپ :  دک  درکرهش ،  هاگدورف  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32270904-038  ، 32270902-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32270910-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MSI روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سیرتام تکرش  یتناراگ  اب  MD2241P لدم چنیا   24

1101000153000023 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

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

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ کرادم  قبط  طیارش  ریاس  -

5613657979 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  یتایلام  وما  لک  هرادا  یرتسگداد  نابایخ  ادهش  نادیم  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31279000-45  ، 33249506-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249507-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 189189

سیرتام سیرتام تکرش   تکرش یتناراگ   یتناراگ اباب   MD2241PMD2241P لدم   لدم چنیا   چنیا   MSI  24MSI  24 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 190190
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ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6173828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  روتینام  سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش بصن  زودنیو 10 

دوش لیوحت  هدش  لبمسا  سیک 
1101005496000096 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  ناتسزوخ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  ات  لاسرا  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  یمیرک  سدنهم  یاقآ  بانج  یلخاد 283  یلا 9  هرامش 06133768226  اب  لاوس  تروص  رد 

6155861116 یتسپ :  دک  یقرش ،  نابایخ 15  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33386422-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386422-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 191191
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قفاب یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  دیق  تاصخشم  قبط   ( pacs سکپ (  متسیس  رد  هدافتسا  تهج  یکشزپ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101090644000002 زاین :  هرامش 
قفاب کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   WIDE هدنزاس عجرم   WIDE یتراجت مان   IF2303M لدم  in 21 زیاس لسکیپ  اگم  اب 3  یصیخشت  یکشزپ  روتینام  الاک :  مان 
کینورتکلا سولرپسا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هدش  دیق  تاصخشم  قبط   ( pacs سکپ (  متسیس  رد  هدافتسا  تهج  یکشزپ  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

ددرگ همیمض  هدوزفا  شزرا  اب  روتکاف  شیپ 
دوش یرازگراب  تسویپ  لیاف  قبط  سانجا  تاصخشم 

8971658131 یتسپ :  دک   ، modiriatdarman@yahoo.com قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32445000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32449091-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 192192
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زیر ین  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیارک.روتکاف الاک و  لیوحت  زا  سپ  هتفه  کی  باسح  هیوست  .یناریا  یالاک  دیرخ  مازلا.تسا  هباشم  دکناریا.رتنیرپ  روتینام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رادیرخ هدهعب  لمح 

1101092731000023 زاین :  هرامش 
زیر ین  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   M 1132 لدم رنکسا  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

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

زیر ین  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7491676398 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  سراف -  جیلخ  نابایخ  تشدرز -  دیهشراولب  زیر - ین  زیر ،  ین  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53830380-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53828001-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیارک.روتکاف هیارک.روتکاف وو   الاک   الاک لیوحت   لیوحت زازا   سپسپ   هتفه   هتفه کیکی   باسح   باسح هیوست   هیوست .یناریا   .یناریا یالاک   یالاک دیرخ   دیرخ مازلا.تسا   مازلا.تسا هباشم   هباشم دکناریا.رتنیرپ   دکناریا.رتنیرپ وو   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
رادیرخ رادیرخ هدهعب   هدهعب لمح   لمح

193193
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6174684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف لاسرا  اضما و  رهم  لیمکت و  ددرگ  هیهت  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  مرف  ساسارب  دیاب  الاک.دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 3  تسیرورض .  مالعتسا 

1101000060000665 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیرورض مالعتسا  مرف  لاسرا  اضما و  رهم  لیمکت و  ددرگ  هیهت  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  مرف  ساسارب  دیاب  الاک.دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09153058716-05138599661 هرامش  ههام . تخادرپ 3 

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38023051-051  ، 38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار -- هنایار هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 194194
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه تساوخرد  دشاب و  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد   ** چنیا زیاس 23.8   MD241P لدم یآ  سا  ما  روتینام  هاگتسد  دیرخ 7  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  نودب 

1101001554000485 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سیرتام هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم   MSI یتراجت مان   PRO MP 242 P لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

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

شیپ نودب  یاه  تساوخرد  دشاب و  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد   ** چنیا زیاس 23.8   MD241P لدم یآ  سا  ما  روتینام  هاگتسد  دیرخ 7   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراددوخ  هباشم  یاهلدم  لاسرا  زا  .دوش  یمن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف 

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22168512-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیلقا ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6184790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا دنرب  اب  چنیا  روتینام 27 هاگتسد  1  . چنیا روتینام 24 هاگتسد  دیرخ 3 تهج  دیلقا  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092387000019 زاین :  هرامش 

دیلقا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

دیلقا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7381747919 یتسپ :  دک  دیلقا ،  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد   - مرکا یبنراولب  یادتبا  - دیلقا - سراف دیلقا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44524111-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44534772-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه تساوخرد   تساوخرد وو   دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ جرد   جرد  **  ** چنیا چنیا   23.823.8 زیاس   زیاس   MD241PMD241P لدم   لدم یآیآ   ساسا   ماما   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد دیرخ  77   دیرخ ناونع : : ناونع
دوش دوش یمن   یمن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ نودب   نودب

195195

inin زیاس  2424   زیاس   LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 196196
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخدکراب6172444 - لاتیجید دپ  - مک بو  - روتینام - رنکسا - رگپاچ - سیک - هحفص 142)دروبردام روتینام  ( روتینام

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

یکشزپ6172452 یصیخشت  هحفص 142)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

ناریا6172760 زا  .تساوخرد  قبط  الک  دادعت  هدش ، تسویپ  تساوخرد  قبط  رازفا  تخس  تساوخرد 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  اب  راب  لاسرا  هنیزه  تسا ، هدش  هدافتسا  هباشم  دک 

هحفص 142) روتینام  ( روتینام

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

6172856minipc روتینام و هحفص 142)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6173086- تسویپ تسیل  قبط  یدقن  تخادرپ  تسویپ -  تسیل  قبط  لماک  تاقلعتم  اب  هحفص 142)رتویپاک  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6173275 دانسا  رد  اضاقت  حرش  قبط  هحفص 130)روتینام  چیئوس  ( چیئوس

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

6173326LED چنیا روتینام 24  ددع  هحفص 142)دادعت 5  روتینام  ( روتینام

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

بلق6173429 راون  تنیرپ   Fc1400 تنویاب گنیروتینام  لاتف  هحفص 142)ذغاک  روتینام  ( روتینام

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

یتعنص6173540 هحفص 142)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

سیرتام6173767 تکرش  یتناراگ  اب  MD2241P لدم چنیا   MSI 24 هحفص 142)روتینام روتینام  ( روتینام

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

روتینام6173828 هحفص 142)سیک و  روتینام  ( روتینام

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

6173969(b s m  ) رورس قاتا  گنیروتیتنام  متسیس  هحفص 81)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یکشزپ6174043 هحفص 142)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یدنبهناد و6174419 هناخراک  یجورخ ، روسرپمک  یاهشخب  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  یناسر و  زورب 
هاگورین  PMS

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتفه6174618 کی  باسح  هیوست  .یناریا  یالاک  دیرخ  مازلا.تسا  هباشم  دکناریا.رتنیرپ  روتینام و 
رادیرخ هدهعب  لمح  هیارک.روتکاف  الاک و  لیوحت  زا  سپ 

هحفص 142) روتینام  ( روتینام

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

یتارباخم6174684 لاقتنا  متسیس  ویدار  - هنایار هحفص 142)روتینام  روتینام  ( روتینام
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکاف6174699 شیپ  جرد   ** چنیا زیاس 23.8   MD241P لدم یآ  سا  ما  روتینام  هاگتسد  دیرخ 7 
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  نودب  یاه  تساوخرد  دشاب و  یم  یمازلا 

هحفص 142) روتینام  ( روتینام

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

6184790in 24 زیاس  LCD هحفص 142)روتینام روتینام  ( روتینام

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

6194793- سیک  - هیذغت عبنم   - مر  - روتینوم -cpu(117 هحفص رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

هتسبرادم6173111 یاه  نیبرود  هعسوت  یرادهگن و  سیورس ،  هحفص 20)تاریمعت ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6173908 هحفص 91)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادهگن و6184674 سیورس ، تاریمعت ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
هتسبرادم یاه  نیبرود  هعسوت 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " 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

6194793- سیک  - هیذغت عبنم   - مر  - روتینوم -cpu(117 هحفص رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بصن6172456 تهج  رازفا  مرن  سیک و  هارمه  هب  یتسد  کرحتم  هحفص 23)ویدار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6172973 مرن   Update,site audit ماجنا تیعضو  حالصا  هناریگشیپ PM و  یرادهگن  ماجنا 
IFARS و IPM

هحفص 10) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هخسن6173012 کی  مادکرهزا  یهد  تبون  رازفا  مرنو  هیاپرازفا  هحفص 23)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهد6173018 تبون  رازفا  مرن.هژیو  یتامدخ  طخ  هرامش  دیرخ  هارمه  هب  هوبنا  کمایپ  رازفا  مرن  دیرخ 
لکریدم و یمدرم  تاقالم 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تکناک6173229 یبودا  رازفا  مرن  اب  نیالنآ  شزومآ  یاهسالک  هحفص 23)یرازگرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یصاصتخا6173266 رورس  هژورپ  تیریدم  رازفا  مرن  سناسیل  هحفص 23)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هدروارف6173272 شخپ  یلم  تکرش  یا  هنایار  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ 
لاس 1401 رد  ناتسدرک  هقطنم  یتفن  یاه 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شور6173325 هب  راتکه  یبیرقت 1050  تحاسم  هب  سایقم 1:500  اب  رهش  ینوناق  هدودحم  هشقن  هیهت 
یرهش هشقن  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  یرادرب - هشقن 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشناد6173443 تیاس  بو  یاوتحم  تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 23)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشناد6173444 تیاس  بو  یاوتحم  تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 23)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنمیز6173460  DCS متسیس رازفا  مرن  رازفا و  تخس  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6173510 تاصخشم  حرش و  اب  قباطم  نیالنآ  رزیالانآ  رتیمسنارت و  لول  هحفص 43)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاصخشم6173766 حرش و  هب  یکینورتکلا  تروص  هب  گربراب  رودص  یارب  رازفا  مرن  ینابیتشپ  دیرخ و 
تسویپ ینف 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6173896 لیمیا  سنسیال  هحفص 23)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاس6173897 تدم 1  یارب  ربراک  سوریو 50  یتنآ  سنسیال  دیدمت  هحفص 23)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو6173904 تحت   LMS یزاجم شزومآ  هحفص 23)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6173908 هحفص 91)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تیریدم6174058 ینامزاس و  یاهسیورسبو  یزاس  هچراپکی  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  نیمات ،
اواف عبانم  شیاپ  رازبا  یدیلک و  یاه  هداد 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاتیجید6174577 ویشرآ  دانسا و  تیریدم  هناماس  هنالاس  ینابیتشپ  هحفص 23)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یبایراک6194798 مادختسا و  بو  تحت  هحفص 23)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طخرب6194848 ریواصت  لاسرا  ینابیتشپ WIM و  یرادهگن و  ریمعت و  یرازفا ,  مرن  هتسب  دیرخ 
روحم تکرح  لاح  رد  نیزوت  یاه  هناماس 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6194884LIS هناماس هاگشیامزآ و  یاههاگتسد  طبار  رازفا  مرن  هحفص 23)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

یریوصت6173937 تراظن  یاه  هناماس  بصن  هحفص 20)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6174047 تراظن  یاه  هناماس  بصن  هحفص 20)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزکرم ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ینامزاس تسپ   45 5 حطس  2 هجرد )

یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003985000042 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6174335 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژرپ  وئدیو  یزیمور و  هنایار  سیک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینامزاس ) تسپ   45 5 حطس  2 هجرد  ) یزکرم ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

روتکژرپ  وئدیو  یزیمور و  هنایار  سیک  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
66,400,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   3,320,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/01/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزاسون لک  هرادا  لالقتسا ) ) یتسزهب نابایخ  یادتبا  ییاوهورین ) ) هاگشناد نابایخ  کارا   ، 3817964461 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یزکرم ناتسا  سرادم 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژرپ6174335 وئدیو  یزیمور و  هنایار  سیک  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 159)هصقانم  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدالوف6174225 یقرب  هرکرک  روتوم  یزادنا  هار  ریمعت و  یاهمتسیسهژورپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 87) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو وو   یزیمور   یزیمور هنایار   هنایار سیک   سیک دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 197197
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