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

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 15  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 13

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 22

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 24

140 1140 1 نمهب   نمهب   88 هبنش   هبنش 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   242هکس ,990 , 000242 ,990 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما435,690435,690رالد تاراما مهرد   120مهرد ,330120 ,330

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   227,250هکس , 000227,250 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   ,314رالد 050314, سیئوس050 سیئوس کنارف   479,700479,700کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 144,300هکس , 000144,300 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع333,000333,000رالد ناتسبرع لایر   1لایر 17,850117,850

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 91هکس ,700 , 00091 ,700 , وروی000 480وروی , 060480 , ژورن060 ژورن نورک   44,70044,700نورک

رایع رایع   1818 یالط   20یالط ,965,00020 سیلگنا965,000, سیلگنا دنوپ   نپاژ547,650547,650دنوپ نپاژ نینی   دصکی   340دصکی , 080340 , 080

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((4949))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8484))

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

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

زا 98 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 22  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 61

( 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 3  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 3  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت 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 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( 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 16  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

( یهگآ دادعت 12  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 9  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت رهش  یناریسکات  رب  تراظن  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6218833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا رد  جردنم  تاصخشم  طیارش و  اب  قباطم  یسکات  تیریدم  هچراپکی  دنمشوه  هناماس  یزادنا  هار  دیلوت و  یحارط  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  هصقانم ،

دشابیم لایر  غلبم 5,000,000,000  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دازهب داتسا  نابایخ  شبن  هدازلامج -  نابایخ  زا  دعب  بالقنا -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: taxi.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003038000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218839 :: هرازه هرازه :: 1401/11/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا  مرن  تیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  یبایزرا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  تاطابترا و  تاعالطا و  یروانف  تامدخ  هزوح  تینما  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23:59 تعاس : 1401/12/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقبط روشک -  یتایلامروما  نامزاس  رواد -  نابایخ  مایخ -  نابایخ  ینیمخ -  ماما  نادیم  نارهت -   ، 1114943661 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهدادرارق ییارجاروما  هرادا  قاتا 137 -  لوا - 

:: 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

یسکات یسکات تیریدم   تیریدم هچراپکی   هچراپکی دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیلوت   دیلوت یحارط   یحارط هبهب   تبسن   تبسن ناونع : : ناونع 11

رازفا رازفا مرن   مرن تیفیک   تیفیک یبایزرا   یبایزرا هارمه   هارمه هبهب   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما ءاقترا   ءاقترا وو   یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 22
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000087 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218866 :: هرازه هرازه :: 1401/11/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 1401-10-140 ناهفصا زکرم  یزاس  نما  یطابترا و  یاه  متسیس  یزاس  هچراپکی  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

1401-10-140 ناهفصا زکرم  یزاس  نما  یطابترا و  یاه  متسیس  یزاس  هچراپک  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1402/02/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هناسر یروانف  هعسوت و  تنواعم  هرامش 2  نامتخاس  امیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو   ، 1999713113 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093697000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218887 :: هرازه هرازه :: 1401/11/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینارمع و یاهدنامسپ  یهدناماس  عماج  رازفامرن  شزومآ  یزاسیموب و  رارقتسا ، یزادناهار ، بصن ، نیمات ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  یرادرهش  ینامتخاس 

زیربت  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تامدخ الاک و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   202,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/02/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دجسم یوربور  هیدوصقم - نابایخ  تعاس - نادیم  زیربت - یقرش - ناجیابرذآ   ، 5137777349 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زیربت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  یشابادخدک -

:: 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

یزاس یزاس نما   نما وو   یطابترا   یطابترا یاه   یاه متسیس   متسیس یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی ناونع : : ناونع 33

ینامتخاس ینامتخاس وو   ینارمع   ینارمع یاهدنامسپ   یاهدنامسپ یهدناماس   یهدناماس عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن شزومآ   شزومآ وو   یزاس   یزاس یموب   یموب رارقتسا ، ، رارقتسا یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 44
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نادمه ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/22 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبث دنر  یاه  هرامش  شورف  یراجت  یاهسیورس  شورف  ینابیتشپ 2020 و 2010 ،  تامدخ  هئارا  شورف ADSL ، VDSL و  یبایرازاب و  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  ار   ftth ینابیتشپ یریاد و  شورف و  لغاشم ، 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ای www.hamedan.tci.irنفلت  www.tci.ir :: 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

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم داحتا   :: عبنم تعاس 8عبنم ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219135 :: هرازه هرازه داهنشیپ 1402/2/24دکدک   رابتعا  خیرات   - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  میظنت   ، لاصتا لیمسا  بصن  لماک  تامدخ  اب  هارمه  هدنهد  لیکشت  تاموزلم  تاعطق و  تازیهجت  زا  معا  الاک ، دحاو  دادعت 159  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  دحاو  نیکرتشم  متسیس  دیدجت  یزاسون و  تهج  یرادرب  هرهب  رادم  رد  لیوحت  تست و 

لایر نیمضت 2.911.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادرهش6219130 تاسیسات  یزاس  دنمشوه  هحفص 24)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینابیتشپ ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو     ADSL ، VDSLADSL ، VDSL شورف   شورف وو   یبایرازاب   یبایرازاب ناونع : : ناونع 55

وو تست   تست یزادنا   یزادنا هار   هار میظنت   میظنت  ، ، لاصتا لاصتا لیمسا   لیمسا بصن   بصن لماک   لماک تامدخ   تامدخ اباب   هارمه   هارمه هدنهد   هدنهد لیکشت   لیکشت تاموزلم   تاموزلم وو   تاعطق   تاعطق تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف دحاو   دحاو نیکرتشم   نیکرتشم متسیس   متسیس دیدجت   دیدجت وو   یزاسون   یزاسون تهج   تهج یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب رادم   رادم ردرد   لیوحت   لیوحت
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هدرشف  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

IKAC-1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تیاغل  خروم 1401/11/8  هبنش  زور  زا   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشراهچ 

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسرزاب کمک  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  یسدنهم  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نیمضت 2.165.383.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر

جیلخ هارگرزب  نارهت  یناشن  یهاگدورف  یرادربم  رهب  تنواعم  تراظن  اب  صاخ ) یماهس  ( ) هر  ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
( هر  ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  رتمولیک 30 ، سراف 

:: 1456 و 51008845 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

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

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

2001095611000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219011 :: هرازه هرازه :: 1401/11/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه متسیس  یرارطضا  یحالصا و   ، هناریگشیپ ییا  هرود  تاریمعت  یرادهگن و  یسدنهم  ینف و  تامدخ  ماجنا  عوضوم  اب  هرامش 263  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یرادرهش  یلیر  لقنو  لمح  نامزاس  یاه  طخ  ریسم  نزوس  نیشام  گنیلانگیس و   ، لرتنک متسبیسو   AFC تارباخم و

یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  زاریش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تاعالطا یروانف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   7,100,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/02/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لقن لمح و  نامزاس  یگرزب  هد  نادیهش  لپ  لباقم   ، ینیوآ دیهش  نابایح  ، راگنربخ نابایخ  زاریش ،   ، 7193689711 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یلیر

:: 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

یسرزاب یسرزاب کمک   کمک تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس یسدنهم   یسدنهم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 77

AFCAFC  وو تارباخم   تارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس یرارطضا   یرارطضا وو   یحالصا   یحالصا  ، ، هناریگشیپ هناریگشیپ ییا   ییا هرود   هرود تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یسدنهم   یسدنهم وو   ینف   ینف تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
طخطخ ریسم   ریسم نزوس   نزوس نیشام   نیشام وو   گنیلانگیس   گنیلانگیس  ، ، لرتنک لرتنک متسبیسو   متسبیسو
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دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001099007000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  کی  ود  طخ  ناگوان  زمرت  ود  طخ  ناگوان  زمرت  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 80.000.000.000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش یهگآ  جرد  خیرات  زا  دانسا  شورف  تلهم   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هخروم 1401/11/13 تعاس 19 

تورث  :: عبنم هناماسعبنم رد  تاداهنشیپ  میلست  تلهم  نیرخآ   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هخروم 1401/12/02 حبص  تعاس 8  ناریا  داتس 

6219066 :: هرازه هرازه هخروم 1401/12/02دکدک   حبص  تعاس 10 .   - 1401/12/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن یرادیرخ  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  یمومع و  هصقانم  شور  هب  لیذ  تاصخشم  رادقم و  هب  مالقا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مرگولیک  رادقم 150000  هب  نیرلکرپ  - 

مرن زادنا  هار  یولبات  - 

.دش دهاوخ  ذخا  هصقانم  هدنرب  زا  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

طخطخ ناگوان   ناگوان زمرت   زمرت ودود   طخطخ   ناگوان   ناگوان زمرت   زمرت یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

مرن مرن زادنا   زادنا هار   هار یولبات   یولبات مرگولیک   - - مرگولیک   150000150000 رادقم   رادقم هبهب   نیرلکرپ   نیرلکرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

مود / لوا تبون  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

Tender No.: FP/12-01/065-01 Indent No.: 01-22- :: یهگآ یهگآ هرامش   هرامش
ناوخارف 20010963985001109 - 0045075

یهگآ پاچ  زا  سپ  زور  کی  زا  دانسا  عیزوت   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات زا   ) .تشاد دهاوخ  همادا  نآ  زا  سپ  زور  هد  ات  هدش و  زاغآ  مود  تبون 

خیرات ات   1401/11/10

shana.ir :: عبنم تفایردعبنم زور  نیرخآ  زا  سپ  زور   14  - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات یفیک (.  یبایزرا  یاهمالعتسا 

6219122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 P/F:" “GEOLOG” MUD LOGGING UNIT نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( وروی  ) دروآرب 50.323 غلبم  - 

هناماس 20010963985001109 وروی  - نیمضت 2.551  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاعالطا تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  سردآ   :: سردآ سردآ
- الاک یجراخ  تاکرادت  هرادا  نلاس 113 - لوا - هقبط  یتایلمع - هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ - راولب  زاوها - سردآ :

 06134148660 سامت :  هرامش  ناناوج –  مناخ 
همانتنامض لیوحت  لحم 

نویسیمک هناخریبد  قاتا 107 -  – B تراپ لوا  هقبط  یتایلمع –  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا –  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف –  هار  هس  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  زاوها -
- تاصقانم

061 34148580 – 061 341485690 :: نفلت :: www.sanarate.ir www.nidc.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

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  نارگ  هصقانم  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090260000077 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات  خروم 1401/11/8  تعاس 8  زا   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219137 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/3دکدک   تعاس 8  زا  یفیک  یبایزرا  یاه  تکاپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/12/20 تعاس 8:30  فلا و ب  یاه  تاکاپ  - 

رتیمسنرت  لول  ددع  دیرخ 10  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 17.000.000.000 

همان تنامض  لایر  نیمضت 850.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  کالپ 27  ورس  هچوک  یبونج  زاریش  نابایخ  اردصالم  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

مان 88969737- تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   02188607072 :: نفلت نفلت
85193768

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F:GEOLOG MUD LOGGING UNITP/F:GEOLOG MUD LOGGING UNIT نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 111 1

رتیمسنرت رتیمسنرت لول   لول ددع   ددع   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090260000077 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات  خروم 1401/11/8  تعاس 8  زا   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تعاس 19عبنم ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219140 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک   زا  یفیک  یبایزرا  یاه  تکاپ  ییاشگزاب   - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تعاس 8:30 فلا و ب  یاه  تکاپ  ییاشگزاب  خروم 1401/12/03 - 

رتیمسنرت  لول  ددع  دیرخ 10  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 17.000.000.000 

لایر نیمضت 850.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  کالپ 27  ورس  هچوک  یبونج  زاریش  نابایخ  اردصالم  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

02188607072 :: 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

دهشم و یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  دهشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هموح

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  کی  طخ  تعرس  شجنس  متسیس  ءاقترا  عوضوم :  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  25،000،000،000 دروآرب :  غلبم 

لایر  1,250,000,000 همان :  تنامض  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگیار دانسا :  هنیزه 

کینورتکلا قرب و  عیانص  ناگدنشورف -  هتشر 
یلیر عیانص  ناگدنشورف -  هتشر 

یلیر هیلقن  تالآ  نیشام  تازیهجت و  ناگدنشورف -  هتشر 

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05133030465 نفلت :   :: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.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

رتیمسنرت رتیمسنرت لول   لول ددع   ددع   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

یرهشراطق یرهشراطق یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تکرش   تکرش کیکی   طخطخ   تعرس   تعرس شجنس   شجنس متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم و یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  دهشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هموح

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهش  راطق  کی  طخ  ناگوان  شنار  متسیس  اقترا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 33.000.000.000 

قرب و عیانص  ناگدنشورف  یلیر -  هیلقن  تالآ  نیشام  تازیهجت و  ناگدنشورف  یلیر - عیانص  ناگدنشورف  لایر -  همان 1.650.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کینورتکلا

:: سردآ سردآ

05133030465 :: نفلت :: setadiran.ir rrk.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

دهشم و یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  دهشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هموح

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  طوطخ  BMS متسیس حالصا   : عوضوم یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  25،000،000،000 دروآرب :  غلبم 

لایر  1,250,000,000 همان :  تنامض  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کینورتکلا قرب و  عیانص  ناگدنشورف -  هتشر 

یلیر عیانص  ناگدنشورف -  هتشر 
یلیر هیلقن  تالآ  نیشام  تازیهجت و  ناگدنشورف -  هتشر 

دهشم  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05133030465 نفلت :   :: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.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

شنار شنار متسیس   متسیس اقترا   اقترا ناونع : : ناونع 1515

یرهش یرهش راطق   راطق یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تکرش   تکرش طوطخ   طوطخ BMSBMS متسیس   متسیس حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یمومع دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ناوخارفهرامش جرد  نیلوا  خیرات  زا  سپ  زور  تدم 10  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
راشتنالاریثک همانزور  رد 

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

6218879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کدنبولگ و رذگریز  هژورپ  رد  ( LPS  ) ناوت نیمات  متسیس  لیوحت  شزومآ و  یزادنا ،  هار  تست ،  بصن ،  لمح ،  هیهت ،  تهج  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عوضوم ره  کیکفت  هب  کدنبولگ  رذگریز  هژورپ  رد  یناشن  شتآ  یاهپمپ  رتسوب  لماک  جیکپ  لیوحت  شزومآ و  یزادنا  هار  تست  بصن   ، لمح  ، هیهت  ، نینچمه

رایتخا تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  رد  رازگ  هصقانم  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 3.500.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هطوبرم  ناگدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  .دراد  لماک 

نفلت 02196020565 اهدادرارق  روما  موس  هقبط  کالپ 101  یسوط  نابایخ  یلامش  یردنکسا  نابایخ  یدازآ  نابایخ  دانسا  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
سکاف هرامش  هناخریبد  نارهت -  رهش  نارمع  یسدنهم و  نامزاس  هرامش 559 -  نامتخاس  یلامش -  ظفاح  نابایخ  نارهت -  سردآ  هب  تادوارم  تابتاکم و  هیلک 

02188923122

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

0218893122 :: 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   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیالو دادما  هنسحلا  ضرق  قودنص  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/11/5   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6218824 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10  سار   - 1401/11/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  چیئوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دهاوخ تفایرد  هصقانم  ناگدنرب  ای  هدنرب  زا  تبون  ود  یهگآ  نیا  جرد  پاچ و  هنیزه  یکناب -  همان  تنامض  یط  لایر   1/100/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش

تیالو دادما  هنسحلا  ضرق  قودنص  موس  هقبط  هر ،)  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  نامتخاس  کالپ 5  یرگشل ، دیهش  هارگرزب  یادتبا  یدازآ  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ
یتسپدک 1391715117 ینابیتشپ  تاکرادت و  هرادا 

021-23902777 :: نفلت :: SQEV.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

شتآ شتآ یاهپمپ   یاهپمپ رتسوب   رتسوب لماک   لماک جیکپ   جیکپ لیوحت   لیوحت وو   ( ( LPSLPS  ) ) ناوت ناوت نیمات   نیمات متسیس   متسیس لیوحت   لیوحت وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار تست ، ، تست بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع
یناشن یناشن

1717

زاس زاس هریخذ   هریخذ چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 98 ھحفص 13 
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092660000452 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنارت  ویدار  هکبش  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نویسیمک رتفد  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هللا  هکلف  ناراسچگ   ، 7581873849 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تاصقانم 07431929167

روپرفص 074319211 هدنورپ  سانشراک 

:: 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

ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005220000107 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218911 :: هرازه هرازه :: 1401/11/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO SM لوژام  - Switch korinex) یتسویپ تاصخشم  قبط  رهش  حطس  یرون  ربیف  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SFP+LR 10KM

یرون ربیف  لوژام  - cisco 3750 X24 T-E - 
قمع 100 ) تینوی  ایسآ 42  یپ  چا  هداتسیا  کر  - 

ناجنز  ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
CISCO SM لوژام  - Switch korinex) یتسویپ تاصخشم  قبط  رهش  حطس  یرون  ربیف  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

SFP+LR 10KM
یرون ربیف  لوژام  - cisco 3750 X24 T-E - 

قمع 100) تینوی  ایسآ 42  یپ  چا  هداتسیا  کر  - 

لایر   1,155,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/03/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناجنز یرادرهش  یدازآ  راولب   ، 4515617188 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  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

کنارت کنارت ویدار   ویدار هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1919

یرون یرون ربیف   ربیف دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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لیبدرا ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/30 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش پاچ  زا  سپ  تکرش  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم دانساعبنم شورف  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  تکرش  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هصقانم

6218930 :: هرازه هرازه تکرشدکدک   یراک  زور  نیلوا  رد  تمیق  یداهنشیپ  یاهتکاپ  شیاشگ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
حبص تعاس 10:00  سأر  دانسا  کرادم و  لیوحت  تلهم  مامتا  زا  سپ 

OCdF- روتپادآ پمیرک  - لتکیپ سکاب - - رتیلیپسا پارد -  لباک  لماش  ( FTTH  ) یرون ربیف  تازیهجت  ملق  دیرخ 25  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هیهت و هدش  نیمضت  کچ  رادزمر  یکناب  کچ  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 297,000,000  هب  ینیمضت  یتسیاب  ناگدنهدداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن هئارا  ار  نآ  شیف  زیراو و  لیبدرا  یزکرم  هبعش  تلم  کناب  دزن  هسانش 100008080161  دک  اب  هرامش 5789435865  باسح  هب  ادقن  ای  میلست و 

لیبدرا یزکرم  هبعش  تلم  کناب  دزن  هسانش 1000080119120  دک  اب  باسح 1660260232  هب  لایر  غلبم 500,000  هب  یزیراو  شیف  هئارا  اب  ناگدننک  تکرش 

مود هقبط  لیبدرا ، هقطنم  تارباخم  نامتخاس  تارباخم   ، نادیم یمالسا  یروهمج  نابایخ  لیبدرا  رد  عقاو  تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا   :: سردآ سردآ
هناخ ریبد  فکمه ، هقبط  لیبدرا  هقطنم  تارباخم  نامتخاس  تارباخم  نادیم  یمالسا  یروهمج  نابایخ  لیبدرا ، لیوحت  لحم 

45 0 و 045-33363555  - 33364035 :: نفلت :: www.ar.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005220000108 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218935 :: هرازه هرازه :: 1401/11/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب 8 چیئوس   ) و ( C9500-48X-E لدم رواپ  ددع  ود  تنرتا و  تروپ  اب 8  چیئوس  ) یتسویپ تاصخشم  قبط  رهش  حطس  یرون  ربیف  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( C9500-16X-E لدم رواپ  ددع  ود  تنرتا و  تروپ 

ناجنز  ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
و ( C9500-48X-E لدم رواپ  ددع  ود  تنرتا و  تروپ  اب 8  چیئوس  ) یتسویپ تاصخشم  قبط  رهش  حطس  یرون  ربیف  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 ( C9500-16X-E لدم رواپ  ددع  ود  تنرتا و  تروپ  اب 8  چیئوس  )

لایر   2,800,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/03/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناجنز یرادرهش  یدازآ  راولب   ، 4515617188 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  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

OCdFOCdF-- روتپادآ روتپادآ پمیرک   پمیرک -- لتکیپ لتکیپ سکاب - - سکاب -- رتیلیپسا رتیلیپسا پارد -  -  پارد لباک   لباک لماش   لماش ( ( FTTHFTTH  ) ) یرون یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   2525 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

یرون یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت 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 98 ھحفص 15 
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کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094108000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/11/6  تعاس 8  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور تدم 6  هب  تعاس 8 

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219105 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/11/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  تازیهجت  دیرخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاس هریخذ  چیئوس  هاگتسد  کی  زاس و  هریخذ  هاگتسد  کی  اهرورس  بصن  دیرخ و  - 

یکناب همان  تنامض  ای  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یزیراو  شیف  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.800.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هچرازاب یناقوف  هقبط  سدنهم  نادیم  نکسم  یولع  یوک  رد  عقاو  تاعالطا  بسک   :: سردآ سردآ

یلخاد 11  08633128126 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1/36 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco چیئوس هاگتسد  ود  دیرخ  رورس  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir- www.kede.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

هداد هداد زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2323

CiscoCisco  چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ رورس   رورس عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 98 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d6xd5pm53puye?user=37505&ntc=6219105
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6219105?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ae439anl5nt5f?user=37505&ntc=6219121
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6219121?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ع / 1401/67 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/11/16هرامش هبنشکی  زور  خساپ  شسرپ و  هسلج   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم زورعبنم تعاس 14:00  ات  تاکاپ  لیوحت  تلهم   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/11/30 هبنشکی 

6219230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  یکیتامروفنا و  تاسسوم  اهتکرش و  زا  صصختم  یورین  نیمأت  هب  مادقا  دوخ  یتاعالطا » عماج  متسیس  یزاس  هدایپ  روظنم  هب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یمومع  هصقانم  یرازگرب 

رد تراظن  هرواشم و  هتشر  رد  روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  هبتر 1  اب  یهاوگ  یاراد  طیارش و  دجاو  یکیتامروفنا  تاسسوم  اهتکرش و  اذل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکیتامروفنا یاهحرط 

نارهت یزکرم  رتفد  هناخریبد  ای  عمتجم و  تالماعم  نویسیمک  رتفد  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEG.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا6218839 مرن  تیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  هحفص 5)یبایزرا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاس6218866 نما  یطابترا و  یاه  متسیس  یزاس  هحفص 5)هچراپکی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینابیتشپ6218994 تامدخ  هئارا  شورف ADSL ، VDSL و  هحفص 5)یبایرازاب و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادرهش6219130 تاسیسات  یزاس  دنمشوه  هحفص 24)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیمسا6219135 بصن  لماک  تامدخ  اب  هارمه  هدنهد  لیکشت  تاموزلم  تاعطق و  تازیهجت  دیرخ 
دیدجت یزاسون و  تهج  یرادرب  هرهب  رادم  رد  لیوحت  تست و  یزادنا  هار  میظنت   ، لاصتا

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  دحاو  نیکرتشم  متسیس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ6219233 کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ  یراذگاو 
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه 

هحفص 17) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرهش6219647 راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  طوطخ  BMS متسیس هحفص 7)حالصا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

صصختم صصختم یورین   یورین نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 2525

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش تعاس 8  زا  ات  زا 1401/11/8  دانسا  تفایرد   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
12

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

6218785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نت تیفرظ 30  اب  شک  کدی  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یصاصتخا هداج  ناتابکا  کرهش  ود  زاف  لباقم  وردنک  طخ  یراتس  دیهش  لپ  زا  دعب  برغ  هب  قرش  یرگشل  جرک  صوصخم  هداج  رتمولیک 3  نارهت ، یناشن   :: سردآ سردآ
کی تاسیسات ) ناریا  ییامیپاوه  عیانص  تکرش 

یرقاب دمحم  یاقآ   02164521414 :: 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

نارهت هقطنم 17  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100-1401/98 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 10  هب  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6218822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام  هراجا 12  تدم  لایر -  دروارب 100.000.000.000  کی -  هیحان  زبس  یاضف  یرادهگن  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  تدم 12  لایر -  دروارب 151.000.000.000  دنامسپ -  هزیناکم  یروآ  عمج  بور و  تفر و  ییارجا  تایلمع 

دروارب 13.000.000.000 هقطنم -  حطس  یاه  ناتسوب  رد  نیلولعم  رباعم  یزاس  بسانم  تهج  یکیفارت  عناوم  هلابز و  لطس  یشزرو ،  تس  یروخبآ ،  تکمین ،  هیهت 
هام  نامیپ 8  تدم  لایر - 

لایر  هدرپس 5.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   7.550.000.000

لایر  650.000.000

اهدادرارق دحاو  مود  هقبط  نایئایض  ناتسرامیب  یوربور  رذوبا  یرتم  نابایخ 20   :: سردآ سردآ

66-96042065 :: نفلت :: business.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

نتنت   3030 تیفرظ   تیفرظ اباب   شکشک   کدی   کدی هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

..و ..و تکمین   تکمین هیهت   هیهت دنامسپ -  -  دنامسپ هزیناکم   هزیناکم یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بور   بور وو   تفر   تفر ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع زبس -  -  زبس یاضف   یاضف یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005120000062 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6218846 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم یرازگرب  هب  تبسن  خروم 1401/10/13  هرامش 100039038  زوجم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  دزی  یرادرهش  دناسر  یم  عالطاب  هلیسونیدب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامن  مالعا  ار  دوخ  یداهنشیپ  خرن  تکرش و  قوف  هصقانم  رد  لیامت  تروص  رد  اذل  دیامن ، مادقا  تعرس " فلخت  تبث  یاه  نیبرود  زا  ینابیتشپ  دیرخ و  " یمومع

دزی  ناتسا  دزی  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینابیتشپ دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   742,950,000 نیمضت :  غلبم 

دزی یرادرهش  تراجت  کناب  باسحب 2091520071  زیراو  تروصب  دناوت  یم  هک  لایر  نازیم 742,950,000  هب  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دشاب  مان  یب  تکراشم  قاروا  ای  روکذم و  باسح  هجو  رد  هام ) هس  رابتعا  اب   ) یکناب همان  تنامض  تروصب  ای  و 

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

یدازآ نادیم  دزی   ، 8917698639 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000410 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:15عبنم تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218857 :: هرازه هرازه :: 1401/12/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حلسم  ینتب  هلول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

حلسم ینتب  هلول  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,300,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:15 تعاس : 1402/03/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاریش هقطنم 9  یرادرهش  هیئالط -  هارراهچ  ناگنازرف -  کرهش  زاریش -   ، 7179619178 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  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

تعرس تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث یاه   یاه نیبرود   نیبرود زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2828

ینتب ینتب هلول   هلول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929
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دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  تازیهجت  اهولبات و  بصن  یروآ و  عمج  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 11.047.923.800  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/11/5  دانسا  تفایرد   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا فده و   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219177 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/11/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یربارت  هار و  هبتر 5  تشر - - نیوزق هاردازآ  هزوح  یاهروحم  رد  هبقرتم  ریغ  ثداوح  اب  هلباقم  یناتسمز و  یرادهار  تایلمع  ماجنا  یارب  تالآ  نیشام  هراجا  - 

ناتسکات ناتسرهش  یاههار  یزاس  نمیا  تهج  ولبات  لیردراگ و  هیاپ  ینمیا   ، مالقا دیرخ  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 1  نامتخاس  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
یگدیسر نامیپ و  هرادا  نیوزق  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  میکح  راولب  یاهتنا  هاگتسد  دصراهچ  نیوزق -  سردآ 

سامت 02127313131 زکرم   02833241064  - 02833659499 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   اهولبات   اهولبات بصن   بصن وو   یروآ   یروآ عمج   عمج هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 3030

دیرخ دیرخ هاردازآ - -  - -  هاردازآ هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم ردرد   هبقرتم   هبقرتم ریغ   ریغ ثداوح   ثداوح اباب   هلباقم   هلباقم وو   یناتسمز   یناتسمز یرادهار   یرادهار تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا یارب   یارب تالآ   تالآ نیشام   نیشام هراجا   هراجا ناونع : : ناونع
ناتسرهش ناتسرهش یاههار   یاههار یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج ولبات   ولبات وو   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ ینمیا   ینمیا  ، ، مالقا مالقا

3131
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راصحلگ یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود  تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091161000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات  رشن  زور  تعاس 8  زا  دانسا  دیرخ   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219233 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاتسور یرون -  ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راصحلگ

لایر دروآرب 43.135.100.000 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  اهتبون  یمامت  رد  یهگآ  هنیزه  یکناب -  همان  تنامض  ای  یدقن  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.156.755.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

راصحلگ یرایهد  یمالسا و  یاروش  نامتخاس  نارمچ ، دیهش  نابایخ  ءادهش  نابایخ  راصحلگ ، یاتسور  کزیرهک ،  شخب  یررهش ، سردآ   :: سردآ سردآ
یرایهد هناخریبد  یکیزیف  تروص  هب  لیوحت 

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیفارت لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095005000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219244 :: هرازه هرازه :: 1401/11/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیخ )  هثداح  طاقن  سدقم (  دهشم  رهش  حطس  یکیفارت  تازیهجتو  اهولبات  بصن  یروآ و  عمج  ، هیهت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زیخ )  هثداح  طاقن  سدقم (  دهشم  رهش  حطس  یکیفارت  تازیهجتو  اهولبات  بصن  یروآ و  عمج  ، هیهت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
11,047,923,800 یلام :  دروآرب 

لایر   552,396,190 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرهش کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هناخریبد  لیوحت  هصقانم  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  تسیاب  یم  راک  عاجرا  دنیآرف  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ  سدقم  دهشم 
14:30 تعاس : 1402/02/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 ، کیفارت لقن  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا ، نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  ، 9166997631 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.سدقم دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  فکمه ، هقبط 

:: 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

ربیف ربیف تخاس   تخاس ریز   ریز ربرب   ینتبم   ینتبم دنمشوه   دنمشوه ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یرون یرون

3232

 ( ( زیخ زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن رهش   ( ( رهش حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت تازیهجتو   تازیهجتو اهولبات   اهولبات بصن   بصن وو   یروآ   یروآ عمج   عمج ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 3333
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رهشدزیا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش رشن  زا   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لامش ربخ   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219783 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/11/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یاهریگتعرس  هدایپ و  رباع  طوطخ  یلصا و  نابایخ  یلوط  یشک  طخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 7.888.388.066 

یکناب همان  تنامض  ای  دانسا  رد  جردنم  باسح  هب  دقن  هجو  اب  لایر  غلبم 400.000.000  هب  یکناب  همان  تنامض  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

44534068 - 44536000 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدجت مود  تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

رادیپس مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نت زوسیا 8  نویمالک  هاگتسد  کی  یساش  یوررب  یتایلمع  تازیهجت  مزاول و  ییامناج  یحارط و  قاتا  تخاس  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رباعم نکاما و  یماسا  یاهولبات  بصن  ریمعت و  دیرخ  یهدناماس  هژورپ 

تاقلعتم یکیفارت و  یاهولبات  بصن  دیرخ و  هژورپ 

کیفارت دناب و 3  هار و  لقادح 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرهشراطق6219536 یرادرب  هرهب  تکرش  کی  طخ  تعرس  شجنس  متسیس  هحفص 7)ءاقترا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش حطس   حطس یاهریگتعرس   یاهریگتعرس وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع طوطخ   طوطخ وو   یلصا   یلصا نابایخ   نابایخ یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3434

هژورپ هژورپ نتنت -  -    88 زوسیا   زوسیا نویماک   نویماک هاگتسد   هاگتسد کیکی   یساش   یساش یوررب   یوررب یتایلمع   یتایلمع تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول ییامناج   ییامناج وو   یحارط   یحارط قاتا   قاتا تخاس   تخاس هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
تاقلعتم تاقلعتم وو   یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ رباعم -  -  رباعم وو   نکاما   نکاما یماسا   یماسا یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   ریمعت   ریمعت دیرخ   دیرخ یهدناماس   یهدناماس

3535

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

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

زا 98 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

2001003702000063 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218873 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات  ردانب  رهشوبردنب و  رفاسم  الاک و  یسرزاب  تازیهجت  ددرت و  لرتنک  لرتنک ، سسکا  تازیهجت  هعسوت  یرادهگن و  سیورس ، ریمعت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هعبات ردانب  رهشوبردنب و  رفاسم  الاک و  یسرزاب  تازیهجت  ددرت و  لرتنک  لرتنک ، سسکا  تازیهجت  هعسوت  یرادهگن و  سیورس ، ریمعت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1402/02/30 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

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

شخپوراد ییوراد  یمیش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6219359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبرمرتم یدودح 350  ژارتم  اب  طوبرم  لایرتم  سالک d و  هاشنامرک  هناخراک  مور  نیلک  زیمت  یاه  قاتا  یزادنا  هار  تخاس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هتفه کی  تدم  هب  یهگا  جرد  خیرات  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

شخپ وراد  ییوراد  یمیش  تکرش  یناقلاط -  نابایخ  شخپ  وراد  نابایخ  صوصخم -  هداج  رتمولیک 18   :: سردآ سردآ

یلخاد 310  3-44981191 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردنب ردنب رفاسم   رفاسم وو   الاک   الاک یسرزاب   یسرزاب تازیهجت   تازیهجت وو   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک لرتنک ، ، لرتنک سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت هعسوت   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 3636

هناخراک هناخراک مور   مور نیلک   نیلک زیمت   زیمت یاه   یاه قاتا   قاتا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 3737

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

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

2001001621000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219976 :: هرازه هرازه :: 1401/11/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هر ) ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  یسرزاب  کمک  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  یسدنهم  تامدخ  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هر  ینیمخ  ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( هر ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  یسرزاب  کمک  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  یسدنهم  تامدخ  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,165,383,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/02/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

( هر ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق -  نارهت -  نابوتا  رتمولیک 30   ، 1435874361 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یسرزاب6218699 کمک  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  یسدنهم  هحفص 7)تامدخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهاپس ءایحا  ناراکناور  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروخ هچروم  یتعنص  کرهش  ناهفصا -  رد  عقاو  دوخ  یاه  هناخراک  هتسبرادم  یاهنیبرود  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 26 مراهچ  هچوک  مکی  ناکمرا  نابایخ  دمحا  لآ  لالج  هارگرزب  یناهفصا  یفرشا  راولب  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ

یلخاد  03145642260 ینف 1 - تاعالطا  یلخاد 203   02144299331 :: نفلت نفلت
ات 17 تعاس 8  زا   108

resco.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرزاب یسرزاب کمک   کمک تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس یسدنهم   یسدنهم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3838

اهاه هناخراک   هناخراک هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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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نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 15:30هرامش تعاس 9  زا  زا 1401/11/9  دانسا  عیزوت   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل

یداصتقا راربا   :: عبنم تیاغلعبنم یلا 15:30  تعاس 9  زا  زا 1401/11/12   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218894 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/11/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تفاظن  تامدخ  روما  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 

هلاس  یرادرب 5  ریوصت  دحاو  یراذگاو 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

لایر هدرپس 2.370.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.400.000.000

لایر   2.800.000.000
لایر دانسا 1.500.000  هنیزه 

هرامش 204 هنامرحم  قاتا  مود  هقبط  یزکرم  داتس  نامتخاس  ناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  شرا  نادیم  دالیم  جرب  یجورخ  تمه  هارگرزب  نارهت   :: 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

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت -  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005674000203 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 18  ات  دانسا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219081 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10/30   - 1401/11/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ود کی و  هقطنم  یرادرهش  نامتخاس  هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا  هار  بصن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

نفلت 034-42340521- اهناتسمارآ  تیریدم  نامزاس  ینامزاس  عمتجم  این  یدنز  دیهش  راولب  ناجریس   :: سردآ سردآ

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

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

..و ..و هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ تفاظن -  -  تفاظن تامدخ   تامدخ روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4040

نامتخاس نامتخاس هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هژورپ   هژورپ ینابیتشپ   ینابیتشپ یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

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

یبایزرا ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219130 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش تاسیسات  یزاس  دنمشوه  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر هدرپس 6.250.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهفصا یرادرهش  یرهش  تامدخ  تنواعم  هرامش 23  هچوک  یدابآ  سمش  ...ا  تیآ  نابایخ  ناهفصا -  هاگتسد  سردآ   :: سردآ سردآ

03132241870 - 03132241860 - 03132241850 :: نفلت :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس6218846 فلخت  تبث  یاه  نیبرود  زا  ینابیتشپ  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 17)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناوخ6219233 کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ  یراذگاو 
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه 

هحفص 17) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرادرهش یرادرهش تاسیسات   تاسیسات یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4242

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسرهش هار و  ترازو  یتسپ  تامخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000004000192 زاین :  هرامش 

یزاسرهش هار و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لصاح  سامت  تسدبلگ  یاقا  سامت 82244280  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  دیئامرف و  هجوت  همیمض  لیاف  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519713111 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  دابا  سابع  یضارا  اقیرفا  -خ- نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88646298-021  ، 88878052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88878051-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا یروهمج  یرازگربخ  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 19 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6218759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هگرب ود  طیارش  قبط   IAS یربا شنایار  رب  ینتبم  اهرورس ، ینابزیم  هدرتسگ CDN و  ییاوتحم  عیزوت  تامدخ  تفایرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یمازلا  اتفا  زوجم  ندوب  اراد  .هدش  تسویپ 

1101003718000085 زاین :  هرامش 
یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امتح .هدش  تسویپ  هگرب  ود  طیارش  قبط   IAS یربا شنایار  رب  ینتبم  اهرورس ، ینابزیم  هدرتسگ CDN و  ییاوتحم  عیزوت  تامدخ  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  .یراک  زور  یس  ناسانشراک  دات  زا  دعب  یلام  باسح  هیوست  .دامن  یراذگ  تمیق  هدناوخ و  تقد  اب  ار  اهتسویپ 

1595633319 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  دابآ  فسوی  یهار  ود  لباقم  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82922310-021  ، 82921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8800171-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسرهش یزاسرهش وو   هار   هار ترازو   ترازو یتسپ   یتسپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4343

IASIAS یربا   یربا شنایار   شنایار ربرب   ینتبم   ینتبم اهرورس ، ، اهرورس ینابزیم   ینابزیم وو     CDNCDN  هدرتسگ هدرتسگ ییاوتحم   ییاوتحم عیزوت   عیزوت تامدخ   تامدخ تفایرد   تفایرد ناونع : : ناونع 4444

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

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

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

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

6218992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزرواشک داهج  نامزاس  تاعاشم  یراذگاو  یضارا  رد  تبث  میمش  هناماس  زا  هدافتسا  اب  ینیمز  یرادرب  هشقن  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ تمرف  قبط  ناتسا  حطس  رد  ناگزمره 

1101003757000302 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
راتکه 1000 دادعت : 

1402/05/08 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ناتسا  ناگدننک  نیمات  اب  تیولا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیق 

دوش یم  زیراو  هدننک  نیمات  باسح  هب  هطوبرم  دحاو  دات  زا  سپ  تیعضو و  تروص  ساسا  رب  تخادرپ 
ددرگ یراذگراب  تبث و  هناماس  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  هیلک 

7915857499 یتسپ :  دک  عولط ،  نابایخ  سابعردنب ، سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33662541-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33662061-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک یزرواشک داهج   داهج نامزاس   نامزاس تاعاشم   تاعاشم یراذگاو   یراذگاو یضارا   یضارا ردرد   تبث   تبث میمش   میمش هناماس   هناماس زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب   ینیمز   ینیمز یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ققحم هاگشناد  نیمن  نالبس  نیون  یاهیروانف  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلیبدرا

لیبدرا 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

6219072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Real sim AP21 لدم ییاوه )  لودناپ  یطخ (  ریغ  یطخ و  لرتنک  یشزومآ  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060012000024 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  نیمن  نالبس  نیون  یاهیروانف  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  امزآ  روانف  سوت  کینورتکلا  ایک  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  بلتم  کنیلومیس  لرتنک  اب  ییاوه  گنوآ  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 

امزآ روانف  سوت  کینورتکلا  ایک  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

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

نیمات هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسا -  یمازلا  تایئزج  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دوش -  هعجارم  یتسویپ  تسیل  هب  هدش -  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یرادا لحارم  ماجناو  الاک  تست  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  هدننک - 

5631451167 یتسپ :  دک  نیمن ،  نالبس  نیون  یاه  یروانف  هدکشناد  هاگشناد  نیمن خ  لیبدرا  نیمن ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32323611-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32323611-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک شزوما  شجنس 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 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازگرب ینابیتشپ  سیورس  _ هطقن 2000 کیکوئدیو سنارفنکوئدیو  _ هطقن 70 کیکوئدیو سنارفنکوئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003062000141 زاین :  هرامش 

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایدیما 02188900001  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598873511 یتسپ :  دک  یهللا ،  تاجن  ینرق و  نیب  ناخ - میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43591521-021  ، 88801692-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88897113-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Real s im AP2 1Real s im AP2 1 لدم   لدم ییاوه )  )  ییاوه لودناپ   لودناپ یطخ (  (  یطخ ریغ   ریغ وو   یطخ   یطخ لرتنک   لرتنک یشزومآ   یشزومآ هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4646

یرازگرب یرازگرب ینابیتشپ   ینابیتشپ سیورس   سیورس __ هطقن هطقن 20002000 کیکوئدیو کیکوئدیو سنارفنکوئدیو   سنارفنکوئدیو __ هطقن هطقن 7070 کیکوئدیو کیکوئدیو سنارفنکوئدیو   سنارفنکوئدیو ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ RFP قبط نراقتم  ریغ  نراقتم و  دیلک  دیلوت  هاگتسد  یتساوخرد  یالاک  - هباشم الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000305 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب 27871137-27871140 تاعالطا  - هدنشورف هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  - اواف هرادا  دیئات  زا  سپ  هامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6219434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  ناریا  یتلود  یناگرزاب  تکرش  یسدنهم  ینف و  عماج  هناماس  یناسرزورب  ینابیتشپ و  یراذگاو  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001016000060 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  دانسا  یراذگراب  دات و  هژورپ و  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88970332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RFPRFP  قبط قبط نراقتم   نراقتم ریغ   ریغ وو   نراقتم   نراقتم دیلک   دیلک دیلوت   دیلوت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4848

تسویپ تسویپ حرشب   حرشب ناریا   ناریا یتلود   یتلود یناگرزاب   یناگرزاب تکرش   تکرش یسدنهم   یسدنهم وو   ینف   ینف عماج   عماج هناماس   هناماس یناسرزورب   یناسرزورب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یراذگاو   یراذگاو مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 4949

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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ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یهافر  تیریدم  هچراپکی  هناماس  یزاس  یصخش  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000306 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک نایهاگشناد  ینآرق  یاهتیلاعف  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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوجوم تسویپ  لیاف  رد  داهنشیپ  یلک  حرش  * هداد لدابت  یلماعت  هکبش  هناماس  یسیون  همانرب  یزادنا و  هار  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراوسهاش مناخ  نفلت 02167612911  * دشابیم

1101005026000047 زاین :  هرامش 
روشک نایهاگشناد  ینآرق  یاهتیلاعف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417844391 یتسپ :  دک  کالپ 85 ،  رهمگرزب  نابایخ  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  بالقنا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66970777-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66970777-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهافر یهافر تیریدم   تیریدم هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس یزاس   یزاس یصخش   یصخش وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

هداد هداد لدابت   لدابت یلماعت   یلماعت هکبش   هکبش هناماس   هناماس یسیون   یسیون همانرب   همانرب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 5151

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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 07 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدربهارو دیرخ  رتفد  هکبش  یزادنا  هارو  بصنو  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005910000045 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  عقوم  ات  راک  ماجنا  هیلکو  یزدنا  هارو  بصنو  تسویپ  لیاف  قبط  لیاسو  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617615981 یتسپ :  دک  تیاده ،  نابایخ  دیهش  نابایخ  نارادساپ  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33249011-087  ، 33249010-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249012-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادهاز یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد   :: 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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتشادو تسویپ  کرادم  هعلاطم.ورینرفن  کیروضحاب  تشادهب  هدکشناد  رتویپماک  تیاس  یرادهگنو  یدربهار  روما  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن یراذگراب  هناماسردورهماردانسا  طیارش 

1101091435000006 زاین :  هرامش 
نادهاز یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش نتشادو  تسویپ  کرادم  هعلاطمزا  سپ  افطل.ورینرفن  کیروضحاب  تشادهب  هدکشناد  رتویپماک  تیاس  یرادهگنو  یدربهار  روما  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگراب  هناماسرد  مزال  تادنتسمریاس  هارمهورهماردانسا 

9816743175 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هدکشناد  یکشزپ _  مولع  سیدرپ  یباسح _  رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33295837-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295837-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدربهارو یدربهارو دیرخ   دیرخ رتفد   رتفد هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5252

.ورینرفن .ورینرفن کیروضحاب   کیروضحاب تشادهب   تشادهب هدکشناد   هدکشناد رتویپماک   رتویپماک تیاس   تیاس یرادهگنو   یرادهگنو یدربهار   یدربهار روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 5353

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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ناریا تاعالطا  یروانف  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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هدش  یراذگراب  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  لانیجروا  هلاسکی  سوفوس  سنسیال  هیهت  لماش  یتساوخرد  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - هناماس

1101001011000194 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد الاک  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - هناماس رد  هدش  یراذگراب  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  لانیجروا  هلاسکی  سوفوس  سنسیال  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینسحم 09128168407 هناماسو  یدمحم 88115755  یاقآ  ینف  ناسانشراک  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  هناماس 

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لانیجروا لانیجروا هلاس   هلاس کیکی   سوفوس   سوفوس سنسیال   سنسیال هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5454

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   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52449133 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/12هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PLC ولبات تاتسومرت  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

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6219479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ورین  هیذغت  متسیس  گنیروتینام  تیریدم و  تهج  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002406 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP280S لدم  W 280 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  ینسحلاوب  مناخ  اب 86751330  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا.تسویپ  حرش  هب  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دنفسا 1401  روتکاف  هیوست  * تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  ولبات ولبات تاتسومرت   تاتسومرت ناونع : : ناونع 5555

ورین ورین هیذغت   هیذغت متسیس   متسیس گنیروتینام   گنیروتینام وو   تیریدم   تیریدم تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم کالم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب  هیذغت  عبنم  لکتورپ Moxa و  لدبم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ  یصوصخ  ینف و 

1101001132000385 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص نازاس  هنیهب  باحس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SMTOG110 لدم  GSM هب سابدم  لکتورپ  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیذغت هیذغت عبنم   عبنم وو     MoxaMoxa لکتورپ   لکتورپ لدبم   لدبم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

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   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458939 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/17هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیانورتکلا دنرب  رگشیامن  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

قرش 1 لامش  نهآ  هار   :: 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 14 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تس دادعت 2   zitex یرادم قیرح 2  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001234000186 زاین :  هرامش 

(1  ) قرش لامش  نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

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

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین یلک  حرش  قبط  دیرخ  یراک  زور  هیوست 100  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3617781164 یتسپ :  دک  قرشلامش 1 ،  نهآ  هار  یزکرم  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  دورهاش -  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32302437-023  ، 32338072-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32302604-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیانورتکلا تیانورتکلا دنرب   دنرب رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 5858

تستس   22 دادعت   دادعت   zitexzitex  یرادم یرادم   22 قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6219313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لودج  حرشب  دیرخ  نالعا  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ ، هژورپ 

یگنهامه 09155128737 تهج 
1101001533000081 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   HOCHIKI لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لودج  حرشب  دیرخ  نالعا  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ ، هژورپ 

یگنهامه 09155128737 تهج 

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

32722019-051  ، 32709011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32735481-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا یتسش   یتسش ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: 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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  هعبات  یاهنامتخاس  دادما و  هتیمک  یزکرمرتفد  قیرح  ءافطا  مالعا و  یرادهگن  سیورس و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000259 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدننک  نیمات  یاهتکرش  قباوس  تاصخشم ،  هئارا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  دیدزاب  (: 2

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  (: 3
یرون سدنهم  هرامش 02123902090  اب  یگنهامه  تهج  (: 4

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هعبات   هعبات یاهنامتخاس   یاهنامتخاس وو   دادما   دادما هتیمک   هتیمک یزکرمرتفد   یزکرمرتفد قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  یرهطم  دیهش  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  ءافطا و  یتاسیسات و  ینامتخاس و  یاهراک  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091166000025 زاین :  هرامش 

یرهطم دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهرهش حطس  رد  داد  رارق  نیا  دوش .  تیاعر  نآ  دافم  هعلاطم و  امتح  داد  رارق  رد  تکرش  طیارش  .دوش  یسررب  لماک  هعجارم و  اه  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و 

6316865713 یتسپ :  دک  یدازآ ،  لته  بنج  لباز  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225400-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53225400-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش نیرز  نینموملا  ریما  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(F یاه هبعج  ) یتسد قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  ، یحارط تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093099000015 زاین :  هرامش 

رهش نیرز  نینموملا  ریما  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  رب  یزادنا  هار  ارجا و  ، یناشن شتآ  نامزاس  زا  زوجم  ذخا   ، هشقن هیهت  متسیس و  یحارط  لیبق  زا  تامادقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هجوت  هصقانم  رد  تکرش  هنوگره  زا  لبق  هدش  تسویپ  کرادم  هب  .ددرگ  لصاح  سامت  یربکا   09132388129: هرامش اب  هعومجم  زا  دیدزاب  یگنهامه و 

8471846937 یتسپ :  دک  تعنص ،  نابایخ  رنهاب -  راولب  رهش -  نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52274857-031  ، 52270014-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52238475-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا وو   یتاسیسات   یتاسیسات وو   ینامتخاس   ینامتخاس یاهراک   یاهراک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 6262

(( FF یاه   یاه هبعج   هبعج )) یتسد یتسد قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا ،، یحارط یحارط ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: 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 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

6219841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  راد و ...  روتوم  یتعنص  ریژِآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000351 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اسریا زیهجت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نریس  ناریا  یتراجت  مان   IRANSIREN S50 لدم  KW 2/2 ناوت راد  روتوم  یتعنص  نریس  ریژآ  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تراظن دأت  زا  سپ  تخادرپ  دشاب ، یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ددرگ ، همیمضروتکاف  شیپ  تسا ، هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بونج  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  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 14 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ قبط   ) ریژآ ورطح  مالعا  متسیس  زاین  دروم  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003165000171 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  بونج  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
 ( تسویپ قبط   ) ریژآ ورطح  مالعا  متسیس  زاین  دروم  مالقا  دیرخ  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  کناب /  ناسانشراک  هیدات  زا  سپ  هیوست   / تسیمازلا تسویپ  هب  هعجارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1851943117 یتسپ :  دک  نارهت ،  بونج  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  ناگدازا  زارتالاب  مالسا  نایئادف  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33891462-021  ، 33891451-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33891463-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم وو ...  ...  راد   راد روتوم   روتوم یتعنص   یتعنص ریژِآ   ریژِآ ناونع : : ناونع 6464

 ( ( تسویپ تسویپ قبط   قبط  ) ) ریژآ ریژآ ورطح   ورطح مالعا   مالعا متسیس   متسیس زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا 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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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  کساج  ناتسرامیب  توص  قیرح و  مالعا  یتاسیسات  روما  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030063000131 زاین :  هرامش 

ناگزمره ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم یمازلا  لحم  زا  دیدزاب  روتکافشیپ و  هئارا  .تسویپ  لیاف  حرش  هب  کساج  ناتسرامیب  توص  قیرح و  مالعا  یتاسیسات  روما  یارجا  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09171967409 هرامش  دشابیم  راکنامیپ  هدهعرب  راک  یبناج  یاه  هنیزه  یمامت 

7916613885 یتسپ :  دک  قباس ،  یرادناتسا  بنج  نارمچ -  دیهش  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333280-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337932-076 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تس6219926 دادعت 2   zitex یرادم قیرح 2  مالعا  هحفص 33)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرامیب ناتسرامیب توص   توص وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا یتاسیسات   یتاسیسات روما   روما یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  سوسکن 5672  وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000516 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-SR لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39902983 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلم نازاسهب  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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6218948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  یرازفا  تخس  تازیهجت  تاعطق و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007016000028 زاین :  هرامش 

تلم نازاسهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  حرش  هب  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1959833551 یتسپ :  دک  پ 4 ،  ناگژم -  هچوک  یبونج -  یجابید  خ  تلود -  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27317306-021  ، 27317300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

27317312-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم   56725672 سوسکن   سوسکن وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6767

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت وو   تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  هاگشناد   :: 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   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب ماهبا  تروصرد   LED عون  - 22 زیاس  LS22A330NH-M لدم گنوسماس  دشاب :  یم  لیذ  حرش  هب  روتینام  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیریگب سامت  زور  هزات  سدنهم  یاقآ  نفلت 05431136600  هرامش 

1101093118000013 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ماس هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس   in 22 زیاس  LS22B375HSCHD لدم  LED روتینام دربراک  یهد  سردآ  درب  یاراد  طقف  رگشیامن  لوژام  الاک :  مان 
کینورتکلا

ددع 50 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

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

لدم گنوسماس  دشاب :  یم  لیذ  حرش  هب  روتینام  تاصخشم  اذل  دشاب  یم  دوجوم  دک  ناریا  هاگشناد  رظن  دروم  روتینام  یارب  هکنیا  هبرظن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  زور  هزات  سدنهم  یاقآ  نفلت 05431136600  هرامش  اب  ماهبا  تروصرد   LED عون  - 22 زیاس  LS22A330NH-M

9816745845 یتسپ :  دک  ناتسچولب ،  ناتسیس و  یزکرم  نامزاس  هاگشناد  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33447010-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33431067-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  روتینام روتینام دربراک   دربراک یهد   یهد سردآ   سردآ درب   درب یاراد   یاراد طقف   طقف رگشیامن   رگشیامن لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 6969

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219065 :: 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

1101092119000094 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 : 
1401/11/11 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

دناب دناب یانهپ   یانهپ   dedicateddedicated  تنرتنیا تنرتنیا سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 7070

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  تسویپ - لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004139000079 زاین :  هرامش 
بآ تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  LC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1658954381 یتسپ :  دک  بآ ،  تاقیقحت  هسسؤم  روپسابع ، دیهش  راولب  هیمیکح ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304246-021  ، 77000300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77311959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ کیتامروفنا  دحاو  یگنهامه  / تسویپ لیاف  قباطم  طیارش  هیلک  / هطقن جنپ  - VPN یصاصتخا دناب  یانهپ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
83702507 شورس سدنهم 

1101092119000095 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

 / نارهت زا  هدننک  نیمات  /VPN یصاصتخا دناب  یانهپ  تساوخرد   :: 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف تسویپ - - تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناونع : : ناونع 7171

VPNVPN یصاصتخا یصاصتخا دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 7272
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ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6219223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنیل ید  / 16gb module(1X16GB) 240 pin dimm ddr3 1333mhz ECC REGISTERED 1.5V 2 RANK تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
KNET-KAHV00PS4 لدم  HDMI هب  VGA لدبم / DKVM210H2PORT HDMI KVM SWITCH

1101092130000198 زاین :  هرامش 
ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   L-603 لدم  HDMI هب  VGA لدبم الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP212EL لدم تروپ  هکبش 2   KVM چیئوس الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   16GB 2R x 4 PC3L-10600-9 Kit لدم هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

DKVM210H2PORT کنیل ید  / 16gb module(1X16GB) 240 pin dimm ddr3 1333mhz ECC REGISTERED 1.5V 2 RANK :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهع هب  لمح  هنیزه  دات 09365368335  دروم  لصا  یتناراگ  اب   KNET-KAHV00PS4 لدم  HDMI هب  VGA لدبم / HDMI KVM SWITCH

هباشم دک  ناریا  / هدنشورف

 : یتسپ دک  ناتسرل ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  سرگاز  نیزنب  پمپ  بنج  یتعیرش  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6818643847

33303026-066  ، 33310205-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33310205-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار مرمر   -- KVMKVM  چیئوس چیئوس  - - HDMIHDMI هبهب     VGAVGA  لدبم لدبم ناونع : : ناونع 7373
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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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003602 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرطاف اضر  دیمح  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TL-WR940N لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نالگرج زار و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یدقن  تخادرپ  ددرگ - هئارا  یلصا  یتناراگ  اب  - دشابیم یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا  - دشاب هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ARCHER MR200/AC 750VER 4- کنیل یپ  یت   LTE 4G میس یب  مدوم 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32623673-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  ناریا  یتلود  یناگرزاب  تکرش  هداد  زکرم  تاقبط و  هکبش  یزاسهب  یزاسزاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001016000059 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه 09123707240 و 09132576223 هرامش  اب  دیدزاب  یگنهامه  تهج  .دشاب  یم  یمازلا  هژورپ  زا  دیدزاب  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88970332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مدوم مدوم ناونع : : ناونع 7474

هداد هداد زکرم   زکرم وو   تاقبط   تاقبط هکبش   هکبش یزاسهب   یزاسهب وو   یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 7575
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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 14 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  قباطم  تنرتنیا  یصاصتخا  دناب  یانهپ  دیرخ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000386 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 

تسویپ دانسا  قباطم  تنرتنیا  یصاصتخا  دناب  یانهپ  دیرخ  دادرارق   :: 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

روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/11/17هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم دانسا  قباطم  روباشین  یبیکرت  لکیس  هاگورین  یرتویپماک  هکبش  یلصا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا یصاصتخا   یصاصتخا دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 7676

هاگورین هاگورین یرتویپماک   یرتویپماک هکبش   هکبش یلصا   یلصا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777
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ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ لاسرا  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  ، تسویپ تاصخشم  طیارش و  ساسارب  چیئوس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001195000083 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
لمح هنیزه  ، دشاب یم  ناهفصا  رهش  لیوحت  لحم  ، ددرگ لاسرا  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  ، تسویپ تاصخشم  طیارش و  ساسارب  چیئوس  هاگتسد  - 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لیوحت  لحم  ات 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  60 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدننک  نیمات  هدهعب  لیوحت  لحم  ات  لمح  هنیزه  ، دشاب یم  ناهفصا  رهش  لیوحت  لحم  ، ددرگ لاسرا  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  زور  تدمب 14  کناب  سانشراک  دات  خیرات  زا  لیوحت و  زا  سپ  اه  چیئوس  هجو  تخادرپ   ، دشاب

8136634179 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  لته  بنج  تلود  هزاورد  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220610-031  ، 32226025-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222902-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ لاسرا   لاسرا تمیق   تمیق داهنشیپ   داهنشیپ تسویپ   تسویپ هبهب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ،، تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش ساسارب   ساسارب چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7878
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6219707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  حرش...لیابوم  هدننکرارکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  .ددرگ  یراذگراب  ًامتح  روتکاف  شیپ  مهم :

1101091701001599 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یهار ریز  هژینم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   WSTER یتراجت مان   WS-558 لدم لیابوم  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دینک دراو  دک  ناریا  رد  ار  دوخ  لک  تمیق  دیاب  امش  .تسین  کالم  هدش  رکذ  دک  ¬ ناریا تکرش ، نیا  زاین  دروم  یاه  دک  ناریا  دوبن  لیلد  هب  مهم :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرگ ¬ یمن دات  ینف  داهنشیپ  دقاف  یاه  ¬ خساپ .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

52155340-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهاوخن دهاوخن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت تروص   تروص نیا   نیا ریغ   ریغ ردرد   .ددرگ   .ددرگ یراذگراب   یراذگراب ًامتح   ًامتح روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ مهم : : مهم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   حرش...لیابوم   حرش...لیابوم هدننکرارکت   هدننکرارکت ناونع : : ناونع
.دش .دش

7979
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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 12 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  هب  تساوخ  رد  لیاف.دشابیم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یراکزور یلام 45 هیوست.هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه 

دیریگب سامت  09211916377 هرامشاب یگنهامه  تهج  افطل 
1101030708000623 زاین :  هرامش 

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT5 لدم  m 305 لوط یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  هب  تساوخ  رد  لیاف.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یراکزور یلام 45 هیوست.هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه 

دیریگب سامت  09211916377 هرامشاب یگنهامه  تهج  افطل 

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

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

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسم یسم هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8080
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ناردلاچ نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6220037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیناکم و تازیهجت  تاسیسأت و  لک  یربهار ) تاریمعت و  سیورس و   ) یرادهگن یتیریدم و  یراذگاو  ورین و  نیمات  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناخروتوم رد  هدش  بصن  یتارباخم  یکیرتکلا و 

1101094057000018 زاین :  هرامش 
ناردلاچ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
عبرمرتم 10000 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
ناردلاچ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکیرتکلا و یکیناکم و  تازیهجت  تاسیسأت و  لک  یربهار ) تاریمعت و  سیورس و   ) یرادهگن یتیریدم و  یراذگاو  ورین و  نیمات  زا  تسا  ترابع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
حم اه و  ینوکسم  اههاگنامرد ، سناژروا  هطوحم ، اهنامتخاس ، اه ، هناخروتوم  رد  هدش  بصن  یتارباخم 

5871638859 یتسپ :  دک  ناردلاچ ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  ناردلاچ  ناتسرهش  ناردلاچ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34267249-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34267249-044 :: 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

یربا6218759 شنایار  رب  ینتبم  اهرورس ، ینابزیم  هدرتسگ CDN و  ییاوتحم  عیزوت  تامدخ  تفایرد 
IAS

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یبناج6219312 مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 61)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6219402RFP قبط نراقتم  ریغ  نراقتم و  دیلک  دیلوت  هحفص 26)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناگرزاب6219434 تکرش  یسدنهم  ینف و  عماج  هناماس  یناسرزورب  ینابیتشپ و  یراذگاو  مالعتسا 
تسویپ حرشب  ناریا  یتلود 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسارح و6219507 نامزاس  زا  الاک  هیدات  مازلا  اب  ( ملق دادعت 13   ) کینورتکلا تظافح  تازیهجت 
.تفن ترازو   ( ود ره  ) AVL تسیل رودنو 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یدربهارو6219620 دیرخ  رتفد  هکبش  یزادنا  هارو  بصنو  هحفص 26)ریمعت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.ورینرفن6219760 کیروضحاب  تشادهب  هدکشناد  رتویپماک  تیاس  یرادهگنو  یدربهار  روما  هحفص 26)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 8181
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52462128 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/20هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسمل رگشیامن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: 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

تیانورتکلا6219729 دنرب  هحفص 33)رگشیامن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یسمل یسمل رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 8282

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

501139069418 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219324 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یبرغ لابقا  لیسم  هژورپ  تهج  ینتب  لودج  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینتب تالوصحم  نتب و  ناگدنشورف - 

یزادرپراک دحاو  یرادرهش  نارمع  نامزاس  هاگشناد 3 و 5  نیب  ادهش  نادیم   :: سردآ سردآ

05131297910 :: نفلت :: www.ets.mashhad.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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

24608 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219358 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/11/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( کی هقطنم  حطس  یدنورهش  یاه  تساوخرد   ) هراوس ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 : اه هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -   1

هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -   2

31293081 نفلت  :  کی    هقطنم  یرادرهش   35 یبونج مایخ  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: 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

ینتب ینتب لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

هراوس هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: 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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  8 راولبو نادیمولبات  ددع  ولبات 22 هیاپ  ددع  تاجناخراک 64 مان  ولبات 15*66 ددع  نابایخ 22 مان  ولبات 66*30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش همیمض  تسویپ  قبط 2 

1201001258000129 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ددع  راولبو 8  نادیمولبات  ددع  ولبات 22 هیاپ  ددع  تاجناخراک 64 مان  ولبات 15*66 ددع  نابایخ 22 مان  ولبات 66*30 - 
هدش همیمض  تسویپ  قبط 2 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
ددع  116 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لمح  هیارک 

هیردیح 1  تبرت  یتعنص  کرهش  الاک :  لیوحت  لحم 
.دیریگب سامت  کرهش 09158692414  ریدم  یدومحم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

9185984111 یتسپ :  دک  یسودرف ،  عطاقت  داشرا و  عطاقت  لصافدح  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7001248-0513  ، 37001103-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37001103-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ   22 قبط   قبط ددع   ددع 88 راولبو راولبو نادیمولبات   نادیمولبات ددع   ددع 2222 ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ ددع   ددع تاجناخراک  6464 تاجناخراک مان   مان 6666 ** 1515 ولبات   ولبات ددع   ددع 2222 نابایخ   نابایخ مان   مان 3030 ** 6666 ولبات   ولبات ناونع : : ناونع
هدش هدش همیمض   همیمض

8585
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 98 ھحفص 55 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wqwsfydeneaga?user=37505&ntc=6219524
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6219524?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دنجریب یرادرهش   :: 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   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ تاصخشم  حرش  هب  یتاعالطا  یاهولبات  تخاس  دیرخ و  یحارط ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005361000246 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  دنجریب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضماورهم لیمکتزا  سپ  اهتسویپ  هیلکو  تمیق  تسیل  - تسا مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  هژورپ  یارجا  لحمرد  ینمیا  تاکنو  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دوش یراذگراب  هناماسرد  سپس  دوش 

9716614119 یتسپ :  دک  رذوبا ،  نادیم  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31830234-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226625-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: 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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دکناریا  یتسویپ ***  ینف  تاصخشم  طیارش و  ربارب  رایس  یزلف  غارچ  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005166000196 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نطو هزاس  شوپ  کبشم  هدننک  هضرع  عجرم   m 6 لوط  ST37 سنج غارچ  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 110 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  گنهرف 28 و 30 -  نیب  گنهرف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9188986685

38937273-051  ، 38937290-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38937070-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش هبهب   یتاعالطا   یتاعالطا یاهولبات   یاهولبات تخاس   تخاس وو   دیرخ   دیرخ یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 8686

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا یتسویپ ***  ***  یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش ربارب   ربارب رایس   رایس یزلف   یزلف غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6219941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  دانسا و  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  مراهچ ) تبون  ) زاوها هقطنم 4  یرادرهش  تهج  لوادج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096687000022 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم 4  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ماف یمیش  نموه  هدننک  هضرع  عجرم  لیمج  یتراجت  مان   kg 25 نلاگ  J111 گنر دک  دیفس  یلودج  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
نلاگ 3,750 دادعت : 

1401/12/26 زاین :  خیرات 
شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-2  دک  یکشم  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 562 دادعت : 
1401/12/26 زاین :  خیرات 

شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-4  دک  درز  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 563 دادعت : 

1401/12/26 زاین :  خیرات 
امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ   kg 25 بلح یلودج 091  یبآ  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

بلح 3,750 دادعت : 
1401/12/26 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخن یگدیسر  هلصاو  داهنشیپ  هب  هاگشورف  تکرش و  کرادم  یراذگراب  مدع  تسویپ و  دانسا  قبط  زاین  دروم  کرادم  یراذگراب  مدع  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپ یم  تروص  هلحرم  دنچ  یط  هجو  تخادرپ  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  مالقا  یمامت  تهجدشابیم  یمازلا  سردآ  هارمه و  نفلت  تبث.دش 

6134938877 یتسپ :  دک   ، 4 هقطنم یرادرهش  یعونصم  راشبآ  بنج  ناتسلگ  نابوتا  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35511285-061  ، 33737600-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33737028-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لوادج لوادج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

F1 هطوبرم تازیهجت  هرهچ و  صیخشت  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000600 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
F1 هطوبرم تازیهجت  هرهچ و  صیخشت  هاگتسد  کی  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

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

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

الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

F1F1 هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  لحم  رد  لیوحت   ، یدقن تخادرپو  تسویپ  تاصخشم  تسیل  قبط  لباکو  نیبرود  ، نکزاب برد   ، دنب هار  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003223000060 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ابص تعنص  رفظم  هدننک  هضرع  عجرم   GY59-110M لدم کیتاموتا  نکزاب  برد  کج  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ یارادو  ملاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515799465 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  قارشا  خیش  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33036226-024  ، 33036202-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33772908-024 :: 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

لباک لباک وو   نیبرود   نیبرود نکزاب ، ، نکزاب برد   برد دنب ، ، دنب هار   هار عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 98 ھحفص 59 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r42tks6utugld?user=37505&ntc=6219326
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6219326?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 84   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6219723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبرس  کیتاموتا  ییوشک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دکناریا 

1101093616000192 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  یباوختخت ) 84  ) ناتسرامیب هدننک :  رازگرب 

یرونم یضترم  هدننک  هضرع  عجرم   VDS لدم تاموتا  ییوشک  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

فا ید  ما  شکور  لیم و  برس 2  اب  یبرس  کیتاموتا  ییوشک  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییایلاتیا لیر  ناملا و  رکناد  درب  روتوم و 

یا  هدرپ  مشچ 
( هگنل کت   ) فرط کی  دوجوم 167*220 و  هناهد 

09139473750

7816817964 یتسپ :  دک  اضر ،  ماما  ناتسرامیب  ارسگنهرف , بنج  ترجه , راولب  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41524407-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42340300-034 :: 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

تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا یبرس   یبرس کیتاموتا   کیتاموتا ییوشک   ییوشک برد   برد ناونع : : ناونع 9191

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

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

6219741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دامرف تمیق  هئارا  دک  نیمه  اب  افطل  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   ) یتسویپ تاصخشم  قبط  کیناموتا  یا  هشیش  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090948000189 زاین :  هرامش 

زیربت یناقلاط  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ارامات کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   S7000 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  8 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات زا  سپ  تخادرپو  یتسویپ  تاصخشم  قبط  برد   . دوب دهاوخ  ناتسرامیب  لاور  قبط  تخادرپ   . دشابیم هدنرب  هدهع  هب  بصنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوب دهاوخ  هاگشناد  ینف  سانشراک 

5197615413 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  نادیم  نمهب  راولب 22  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34414907-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34414907-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتاموتا کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد ناونع : : ناونع 9292

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسدرک ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  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 09 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  تاقلعتمو ،  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091416000289 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B30T20F لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6615789181 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  یدرورهس -  نادیم  داشرا -  راولب  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33184422-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33184466-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6219301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  اقیقد  تاقلعتم  رورس و  هارمه  هب  رظان  هتسب  رادم  نیبرود  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003618000007 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZC-MB515U-SWMA لدم  IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلود و تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  تسویپ  لیاف  قباطم  اقیقد  دوخ  یتراظن  تازیهجت  نیمات  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسلگ  درادناتسا  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( ددرگ هعلاطم  تقد  اب   . ) دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  دیامن .  مادقا  طسوتم  تالماعم 

4918936314 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  درادناتسا  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  جیسب -  نادیم  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32345623-017  ، 32480501-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480512-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف هبهب   تاقلعتمو ،  ،  تاقلعتمو هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

رورس رورس هارمه   هارمه هبهب   رظان   رظان هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9494
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6219312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یبناج  مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000237000003 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دراه -UPS 3KVA INVT- هکبش لباک  - کر - چیئوس - نادرگ نیبرود  - ماد نیبرود  - تلوب نیبرود  -NVR32CH-NVR16 - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

33214305-054 ییوگخساپ نفلت.دشاب  یم  تسویپ  یبناج  مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9813616349 یتسپ :  دک  یتعیرش 9 ،  شبن  یتعیرش -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33214311-054  ، 33214313-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33214304-054 :: 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

سراف ناتسا  زاگ  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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج یبناج مزاول   مزاول وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

ترازو ترازو  ( ( ودود رهره   ))   AVLAVL تسیل   تسیل رودنو   رودنو وو   تسارح   تسارح نامزاس   نامزاس زازا   الاک   الاک هیدات   هیدات مازلا   مازلا اباب   (( ملق ملق دادعت  1313   دادعت  ) ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
.تفن .تفن

9696
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ترازو  ( ود ره  ) AVL تسیل رودنو  تسارح و  نامزاس  زا  الاک  هیدات  مازلا  اب  ( ملق دادعت 13   ) کینورتکلا تظافح  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تفن

1101092586000425 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یئانیم یالط  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   FINE یتراجت مان   TCP-MH802DN لدم هکبش  تحت  تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 18 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   DOURAN یتراجت مان   DSGate-IPS لدم یموب  ذوفن  زا  یریگولج  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 26 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

ناهاپس نامیس   NMK-12-20-USB لدم نامیس  تعنص  هروک  هتسب  رادم  نیبرود  میظنت  دربراک   RS232 هب  USB لدبم الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
روشک  HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   HEN64304 لدم  NVR هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

داگراساپ دنمشوه  تعنص  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
نایزرمارف نیلیآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIDEOTEC یتراجت مان   HOT39D1A085 لدم هتسب  رادم  نیبرود  رواک  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   L0560ZDK-15 لدم تباث  هتسب  رادم  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
تعنص اند  هدننک  هضرع  عجرم   GRUNDIG یتراجت مان   GCI-K1523V S لدم هکبش  تحت  تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
سیدرپ هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان   GX24-i718S لدم  in 24 زیاس  AIO هچراپکی هنایار  الاک :  مان 

زبس هرایس  تعنص 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
تعنص ارف  نایناریا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   in 22 زیاس  221P6EPYEB لدم یزیمور  یرس   LED یتعنص رگشیامن  الاک :  مان 

داگراساپ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تساوخرد  دروم  یالاک  هباشن  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هناماس  تسویپ  مالعتسا  طیارش  الاک و  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  لیاف 

هارمه 09172034378 هرامش 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسلگ ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sm-xvn21601h5 لدم نارامیس  لاناک  طبض 16  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003515000003 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  رزخ  تعنص  نانط  هدنزاس  عجرم   N16CH1-4KTONDAR لدم  4K ینابیتشپ اب  لاناک  هکبش 16 تحت   NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

رزخ تعنص  نانط 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

sm-xvn21601h5 لدم نارامیس  لاناک  طبض 16  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4918937315 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  - یرادا تیاس  - جیسب نادیم  - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480215-017  ، 32480201-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480204-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

sm-xvn2 160 1h5sm-xvn2 160 1h5 لدم   لدم نارامیس   نارامیس لاناک   لاناک   1616 طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9797
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دنهس دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6219750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنهس زاف 2  هناخباتک  یارب  زاین  دروم  هتسبرادم  یاهمتسیس  تامدخ  تازیهجت و  تیسل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001384000012 زاین :  هرامش 

دنهس دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  حرش  هب  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
وکسا رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اتفا زوجم  یاراد  یاهتکرش   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بوخ هموزر  اب  یقرش و  ناجیابرذآ  ناتسا  رد  رقتسم  یاه  تکرش  *

.دشاب کولف  تست  یراراد  دیاب  هکبش  لباک  *

5331741133 یتسپ :  دک  دنهس ،  دیدج  رهش  نارمع  تکرش  دنهس  دیدج  رهش  وکسا ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33437701-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33434770-041 :: 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

مب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصن  زاین  دروم  مزاول  دیرخ  تهج  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090889000051 زاین :  هرامش 

مب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M210p لدم  TB 8 تیفرظ  SCSI U320 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

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

مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09133444183 دیریگب سامت  یرفعج  یاقآ  اب  ینف  تالاوس  تباب  هدننک و  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ههامکی و  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7661771967 یتسپ :  دک  مب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرادا  تیاس  یئاجر  دیهش  راولب  نارادرس  نادیم  مب  مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44344607-034  ، 44341120-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44340847-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاهمتسیس   یاهمتسیس تامدخ   تامدخ وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9898

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 9999

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

6219891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس و تاعطق 2  یتناراگ  لاناک -  رآ 6  یو  مآ  تیابارت -  داه 4   - ناوخ کالپ  نیبرود  هارمه  هب  نیبرود  هیاپ  ددع  بصن 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس لماک 5  ینابیتشپ 

1101097209000005 زاین :  هرامش 
تالو هم  ناتسرهش  دابادمحا   یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تالو هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09159329140

09158978027

9536188657 یتسپ :  دک  دابآ ،  دمحا  یاتسور  تالو -  هم  ناتسرهش  تالو ،  هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56823221-051  ، 56813656-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56813656-051 :: 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

وو هلاس   هلاس   22 تاعطق   تاعطق یتناراگ   یتناراگ لاناک -  -  لاناک   66 رآرآ   یویو   مآمآ   تیابارت -  -  تیابارت   44 داه   داه  - - ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود هارمه   هارمه هبهب   نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ ددع   ددع   55 بصن   بصن ناونع : : ناونع
هلاس هلاس   55 لماک   لماک ینابیتشپ   ینابیتشپ

100100
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تالو هم  ناتسرهش  رهمداش  شخب  زا  دنغزا  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 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

6219903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس و تاعطق 2  یتناراگ  لاناک -  رآ 6  یو  مآ  تیابارت -  داه 4   - ناوخ کالپ  نیبرود  هارمه  هب  نیبرود  هیاپ  ددع  بصن 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس لماک 5  ینابیتشپ 

1101095708000004 زاین :  هرامش 
تالو هم  ناتسرهش  دنغزا   یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تالو هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09159329140

09150699336

9537153834 یتسپ :  دک  دنغزا ،  یاتسور  رهمداش -  شخب  - تالو هم  ناتسرهش  تالو ،  هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6823221-051  ، 6833494-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

6833494-051 :: 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

وو هلاس   هلاس   22 تاعطق   تاعطق یتناراگ   یتناراگ لاناک -  -  لاناک   66 رآرآ   یویو   مآمآ   تیابارت -  -  تیابارت   44 داه   داه  - - ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود هارمه   هارمه هبهب   نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ ددع   ددع   55 بصن   بصن ناونع : : ناونع
هلاس هلاس   55 لماک   لماک ینابیتشپ   ینابیتشپ

10 110 1
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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

یتایلام روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . ناتسزوخ یتایلام  روما  لک  هرادا  نادرگ  نیبرود  یتوص و  هاگتسد  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001216000174 زاین :  هرامش 

یتایلام روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133713133 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  - نیطسلف نابایخ  - یولوم نادیم  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3336612-0613  ، 33336612-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336570-061 :: 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

لباک6219326 نیبرود و  نکزاب ، برد  دنب ، هار  یاهمتسیسعاونا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

نادرگ نادرگ نیبرود   نیبرود وو   یتوص   یتوص هاگتسد   هاگتسد ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 102102

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 " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NVR یریوصت یتراظن  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001038000154 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

قح دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  تادنتسم  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  لماک  تروصب  تسویپ  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس  امش  زا  ضارتعا  هنوگره 

86712183  : یرهاط سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712113 و  یرفعج : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: 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

تسارح و6219507 نامزاس  زا  الاک  هیدات  مازلا  اب  ( ملق دادعت 13   ) کینورتکلا تظافح  تازیهجت 
.تفن ترازو   ( ود ره  ) AVL تسیل رودنو 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6219695sm-xvn21601h5 لدم نارامیس  لاناک  طبض 16  هحفص 61)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6219923NVR یریوصت یتراظن  تازیهجت  هحفص 69)دیرخ  )  nvrnvr

NVRNVR یریوصت   یریوصت یتراظن   یتراظن تازیهجت   تازیهجت 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن6219313 شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 37)یتسش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6219635 مالعا  ءافطا و  یتاسیسات و  ینامتخاس و  یاهراک  هحفص 37)ماجنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسرامیب6219907 توص  قیرح و  مالعا  یتاسیسات  روما  یارجا  هحفص 37)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تس6219926 دادعت 2   zitex یرادم قیرح 2  مالعا  هحفص 33)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت6218873 ددرت و  لرتنک  لرتنک ، سسکا  تازیهجت  هعسوت  یرادهگن و  سیورس ، ریمعت ،
ردنب رفاسم  الاک و  یسرزاب 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ6219233 کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ  یراذگاو 
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه 

هحفص 17) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لاناک6219891 رآ 6  یو  مآ  تیابارت -  داه 4   - ناوخ کالپ  نیبرود  هارمه  هب  نیبرود  هیاپ  ددع  بصن 5 
هلاس لماک 5  ینابیتشپ  هلاس و  تاعطق 2  یتناراگ  - 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاناک6219903 رآ 6  یو  مآ  تیابارت -  داه 4   - ناوخ کالپ  نیبرود  هارمه  هب  نیبرود  هیاپ  ددع  بصن 5 
هلاس لماک 5  ینابیتشپ  هلاس و  تاعطق 2  یتناراگ  - 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت6218873 ددرت و  لرتنک  لرتنک ، سسکا  تازیهجت  هعسوت  یرادهگن و  سیورس ، ریمعت ،
ردنب رفاسم  الاک و  یسرزاب 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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 " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس6218846 فلخت  تبث  یاه  نیبرود  زا  ینابیتشپ  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 17)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن6219313 شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 37)یتسش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یاهنامتخاس6219439 دادما و  هتیمک  یزکرمرتفد  قیرح  ءافطا  مالعا و  یرادهگن  سیورس و  تامدخ 
تسویپ تاصخشم  قباطم  هعبات 

هحفص 37) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6219635 مالعا  ءافطا و  یتاسیسات و  ینامتخاس و  یاهراک  هحفص 37)ماجنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6219731(F یاه هبعج  ) یتسد قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  ، هحفص 37)یحارط قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسرامیب6219907 توص  قیرح و  مالعا  یتاسیسات  روما  یارجا  هحفص 37)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تس6219926 دادعت 2   zitex یرادم قیرح 2  مالعا  هحفص 33)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

تسارح و6219507 نامزاس  زا  الاک  هیدات  مازلا  اب  ( ملق دادعت 13   ) کینورتکلا تظافح  تازیهجت 
.تفن ترازو   ( ود ره  ) AVL تسیل رودنو 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیلپوکایرآ دنرب  یناشن  شتآ  چنیا   3/4 لیرزوه لزانرس  وددع  دادعت 4   ( sens ای وکفن  دنرب (  روتکتد  تست  یرپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یترصن 82032014 سانشراک 

1101094897003525 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

عجرم ایناپسا  هدنزاس  روشک   AG FIRE SPRINKLER هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SB112901S000 لدم  in 4\3 زیاس یدالوف  گنلیش  رس  لزان  الاک :  مان 
کیرتکلا نیپسا  هدننک  هضرع 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

نایناریا نمیا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZX-SI لدم دود  روتکتد  تست  یرپسا  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: 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

دود6219484 روتکتد  تست  یرپسا  یدالوف  - گنلیش  رس  هحفص 73)لزان  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد  " " 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

کیتاموتا6219741 یا  هشیش  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دود دود روتکتد   روتکتد تست   تست یرپسا   یرپسا یدالوف   - - یدالوف گنلیش   گنلیش رسرس   لزان   لزان ناونع : : ناونع 104104
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سراف شرورپ  شزومآ و  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 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

6219579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یساکع نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004017000058 زاین :  هرامش 

ناتسرال شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رتم یلیم  زنل 18-135  هارمه  هب   EOS 90 D لدم یساکع  نیبرود  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

ناتسرال  شرورپ  شزومآ و  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدننک  نیمات  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

دشاب  تنامض  اب  الاک 
الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ 

دنا هدرک  همیمض  روتکاف  شیپ  هک  دش  دهاوخ  هداد  رثا  بیترت  ییاه  خساپ  هب 

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  تیریدم  لک و  هرادا  تنواعم  مود ، یرتم  لهچ  یقرش ، یدازآ  راولب  دیدج ، رهش  ناتسرال ، ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7431715535

52244500-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52244050-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 105105
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زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  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 13 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم یلیم  زنل 55-18  اب   EOS 2500 لدم نناک  لاتیجید  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000342 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یلضفا سابعلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  نناک   EOS40B لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36522008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اه6218766 هناخراک  هتسبرادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  بصن و  هحفص 24)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تعرس6218846 فلخت  تبث  یاه  نیبرود  زا  ینابیتشپ  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 17)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

..و6218894 هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تفاظن -  تامدخ  روما  هحفص 24)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس6219081 هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا  هار  بصن  هحفص 24)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دوش6219208 هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  تاقلعتمو ،  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 61)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس6219301 هارمه  هب  رظان  هتسب  رادم  هحفص 61)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج6219312 مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 61)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک6219326 نیبرود و  نکزاب ، برد  دنب ، هار  یاهمتسیسعاونا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

رتم رتم یلیم   یلیم   5555 -- 1818 زنل   زنل اباب     EOS 2500EOS 2500 لدم   لدم نناک   نناک لاتیجید   لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 106106

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

تسارح و6219507 نامزاس  زا  الاک  هیدات  مازلا  اب  ( ملق دادعت 13   ) کینورتکلا تظافح  تازیهجت 
.تفن ترازو   ( ود ره  ) AVL تسیل رودنو 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یساکع6219579 هحفص 24)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

رتم6219735 یلیم  زنل 55-18  اب   EOS 2500 لدم نناک  لاتیجید  یساکع  هحفص 24)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6219750 یاهمتسیس  تامدخ  هحفص 61)تازیهجت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6219826 یاه  نیبرود  هحفص 61)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاناک6219891 رآ 6  یو  مآ  تیابارت -  داه 4   - ناوخ کالپ  نیبرود  هارمه  هب  نیبرود  هیاپ  ددع  بصن 5 
هلاس لماک 5  ینابیتشپ  هلاس و  تاعطق 2  یتناراگ  - 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاناک6219903 رآ 6  یو  مآ  تیابارت -  داه 4   - ناوخ کالپ  نیبرود  هارمه  هب  نیبرود  هیاپ  ددع  بصن 5 
هلاس لماک 5  ینابیتشپ  هلاس و  تاعطق 2  یتناراگ  - 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نادرگ6219950 نیبرود  یتوص و  هاگتسد  هحفص 61)ریمعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

6219194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Unity 480 زاس هریخذ  هاگتسد  هکبش  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000208 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

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

1401/11/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد   ) هناماس رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Unity 480Unity 480 زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد هکبش   هکبش لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 107107

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 " ) " ) 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

یکشزپ مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6219831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  هنایار  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092588000009 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
کدف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EMC هدنزاس عجرم   EMC یتراجت مان   SAN Storage EMC VNX5200 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

نیگنر زبس  هنایار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  رورس  یزاس  یزاجم  یزادنا و  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یم  شریذپ  دروم  یناتسا  ناگدننک  نیمات  افرص  شورف  زا  سپ  تامدخ  رد  تلوهس  ظاحل  هب 

 : یتسپ دک  ناتسا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  یفسلف ، یشزومآ  هعومجم  هالک ، تصش  هداج  یادتبا  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4934174514

32454432-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32452661-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاس6218824 هریخذ  چیئوس  هحفص 13)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هداد6219105 زکرم  تازیهجت  دیرخ  هحفص 13)ماجنا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6219194Unity 480 زاس هریخذ  هاگتسد  هکبش  هحفص 76)لوژام  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار6219831 هحفص 76)رورس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لباک6219326 نیبرود و  نکزاب ، برد  دنب ، هار  یاهمتسیسعاونا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 108108
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(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

( اتفز  ) نایناریا تراجت  یروانف  تخاسریز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/11/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NAS هاگتسدکی رورس HP و  هاگتسد  دیرخ 4  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

:: سردآ سردآ

:: 42360212 و 42360213. نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: SHADAB@ZAFTA.IRسکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( اتفز  ) نایناریا تراجت  یروانف  تخاسریز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/11/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP DL380 رورس هاگتسد  دیرخ 7  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

...یهگآ رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  لایر  نویلیم  کی  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 42360212 و 42360213. نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف لیمیا SHADAB@ZAFTA.IRسکف هب  لاسرا 105   :: لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NASNAS هاگتسدکی   هاگتسدکی وو     HPHP  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

HP DL380HP DL380 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد دیرخ  77   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10
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نارگراک هافر  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم هبنشودعبنم زور  حبص  تعاس 9   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6218793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DL580 رورس هاگتسد  رورس DL380 و 13  هاگتسد  دیرخ 40  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   200/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  22/500/000/000 نیمضت : 

تاصقانم سانشراک  هورگ  مجنپ -  هقبط  نارگراک  هافر  کناب  نامتخاس  کالپ 152 -  سراپ -  ناتسرامیب  یوربور  زرواشک -  راولب  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارگراک هافر  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   قتوهرامش نایاپ  ات  رثکادح  یهگا  نیا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/11/13 هبنشجنپ  زور  یرادا 

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

6218817 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/1دکدک   هبنشود  زور  حبص  تعاس 9  رد   - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا   DL580 رورس هاگتسد  رورس DL380 و 13  هاگتسد  دیرخ 40  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هافر کناب  سیدرپ  هبعش  دزن  یرادباسح  هرادا  مان  هب  هرامش 5000014  باسح  هب  هدش  زیراو  لایر  غلبم 200.000  هب  یکناب  شیف  هرقف  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کناب  تاکرادت  هرادا  هب  یرادا  تاعاس  رد  نارگراک 

ددرگ هئارا  ربتعم  یکناب  همانتنامض  ای  قوف  باسح  هب  یزیراو  دقن  هجو  تروص  هب  لایر  نازیم 22.500.000.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس 

تاصقانم  یسانشراک  هورگ  مجنپ  هقبط  نارگراک  هافر  کناب  نامتخاس  کالپ 152  سراپ  ناتسرامیب  یور  هبور  یزرواشک  راولب  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ
کی یفنم  هقبط  کالپ 2584  کنو  نادیم  زا  رت  ناپ  جع )   ) رصعیلو نابایخ  نارهت  رد  عقاو  کناب  تاسلج  نلاس  رد  تالماعم  نویسیمک 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DL580DL580 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد وو  1313     DL380DL380 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   4040 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

DL580DL580 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد وو  1313     DL380DL380 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   4040 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12
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هیمورا هاگشناد   :: 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 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

6219184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS یرتاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000558 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روشک  APC یتراجت مان  رورس  قاتا  هداد و  زکارم  دربراک   SUVTP40KH4B4 لدم  KVA 40 ناوت یرطاب  ود  یس  لوژام و  راهج  اب   on line عون  UPS الاک :  مان 

نیپیلیف هدنزاس 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تساوخرد  قبط  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم و یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  دهشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هموح

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  یاه  هنایار  رورس و  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  هصقانم 709  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  یاه  هنایار  رورس و  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  عوضوم : 

لایر  30،000،000،000 دروآرب :  غلبم 

لایر  1,500,000,000 همان :  تنامض  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگیار دانسا :  هنیزه 

هبتر 5 لقادح  main frame رازفا تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  1
4 هبتر لقادحیبناج  یاههاگتسد  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  2
4 هبتر لقادحتاموزلم  تاعطق و  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  3

4 هبتر لقادحیتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  4

دهشم  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05133030465 نفلت :   :: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UPSUPS یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 113113

تکرش تکرش یاه   یاه هنایار   هنایار وو   رورس   رورس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14
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سودرف یرادرهش   :: 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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  حرشب  مر ) دراه و   ) رورس مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005479000029 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  سودرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/25 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 3 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSPEC هدنزاس عجرم   KINGSPEC یتراجت مان   PC3-12800 لدم  GB 8 تیفرظ  DDR3 هنایار مر  الاک :  مان 

رازفا نایوگ  یسدنهم 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
سودرف رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ مرف  حرشب 

9771883777 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  سودرف .  سودرف ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32721701-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32725700-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( مرمر وو   دراه   دراه  ) ) رورس رورس مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115
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مرهج یرادرهش   :: 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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت لرتنک  زکرم  لیمکت  زیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005079000033 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  مرهج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دیشمج تخت  ناروآ  الاک  لین  یدیلوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HP SERVER یتراجت مان   DL380G7 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

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

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، دشاب یم  راکنامیپ  دوخ  هدهع  هب  زاین  دروم  تالا  نیشام  تازیهجت و  حلاصم و  هیلک  دشاب ،  یم  اهب  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم تخادرپ  هدنرب  هب  هدوزفا  شزرا  رب  تیلومشم  کرادم  هئارا  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  غلبم 

7413914393 یتسپ :  دک  مرهج ،  یرادرهش  نامتخاس  سدقم ،  عافد  هار  راهچ  یناشاک ،  هلا  تیآ  نابایخ  مرهج ،  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54234770-071  ، 54234780-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54234774-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساملس رایرهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093770000024 زاین :  هرامش 

ساملس رایرهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-507632 لدم  TB 2 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشای یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  همیب  هاگتسد و  لقن  لمح و  هنیزه  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هدوب  یتسویپ  لیاف  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هطوبرم  ناتسا  ای  روشک  یا  هنایار  یفنص  ماظن  نامزاسو  رثکادح 4  هبتر  اب  کیتامروفنا  یاروش  وضع  دیاب  تکرش 

5881859754 یتسپ :  دک  ملعم ،  تیبرت  بنج  اضر  ماما  راولب  یاهتنا  ساملس  ساملس ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35221666-044  ، 35221665-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35221665-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DL380G7DL380G7  لدم لدم هنایار   هنایار هکبش   هکبش رورس   رورس ناونع : : ناونع 1161 16

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

6218703NAS هاگتسدکی رورس HP و  هاگتسد  هحفص 79)دیرخ 4  رورس  ( رورس

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

6218719HP DL380 رورس هاگتسد  هحفص 79)دیرخ 7  رورس  ( رورس

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

یربا6218759 شنایار  رب  ینتبم  اهرورس ، ینابزیم  هدرتسگ CDN و  ییاوتحم  عیزوت  تامدخ  تفایرد 
IAS

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6218793DL580 رورس هاگتسد  رورس DL380 و 13  هاگتسد  هحفص 79)دیرخ 40  رورس  ( رورس

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

6218817DL580 رورس هاگتسد  رورس DL380 و 13  هاگتسد  هحفص 79)دیرخ 40  رورس  ( رورس

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

هداد6219105 زکرم  تازیهجت  دیرخ  هحفص 13)ماجنا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6219121Cisco چیئوس هاگتسد  ود  دیرخ  رورس  عاونا  هحفص 13)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6219184UPS هحفص 79)یرتاب رورس  ( رورس

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

رورس6219301 هارمه  هب  رظان  هتسب  رادم  هحفص 61)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تکرش6219342 یاه  هنایار  رورس و  یکدی  تاعطق  لمح  هحفص 79)دیرخ و  رورس  ( رورس

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

6219402RFP قبط نراقتم  ریغ  نراقتم و  دیلک  دیلوت  هحفص 26)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6219453( مر دراه و   ) رورس مزاول  هحفص 79)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6219806DL380G7 لدم هنایار  هکبش  هحفص 79)رورس  رورس  ( رورس

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

هنایار6219831 هحفص 76)رورس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس6219912 هحفص 79)دراه  رورس  ( رورس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگال اتید  رگپاچ و  ملق   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000630 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   LAMBERECHT یتراجت مان  لدم 9566  یسانشاوه  هاگتسیا  یجراخ  روسنس  فورپ  رتاو  رگال  اتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

ابص قیقد  رازبا  یاه  متسیس  هدننک 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
نارهت نتسآ  هدننک  هضرع  عجرم   EVOLIS هدنزاس عجرم   EVOLIS یتراجت مان   DUALYS 3 لدم  PVC تراک دربراک  یگنر  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  مالعا  دودرم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ ،  هئارا  داهنشیپ  ملق  ره  یارب  تسیاب  یم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  ییالاک  دک  زا 

هدش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  اضاقت  حرش 

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

36264098-071  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رگال6219308 اتید  رگپاچ و  ملق  هحفص 85)2  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رگال رگال اتید   اتید وو   رگپاچ   رگپاچ ملق   ملق   22 ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPGM-142-1364-1400 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/11/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دارگیتناس هجرد  عطق 40 یامد  مومیزکام   - رتمیلیم رطق 30 یناشن  شتآ  هناخ  پمپ  لزید  هب  طوبرم  یا  هکس  امد  چیئوس  ددع  کی  دادعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  ینف  تاصخشم 

:: 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

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   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52461730 :: 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

6219694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هکس   هکس امد   امد چیئوس   چیئوس ددع   ددع کیکی   دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 1191 19

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 120120
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6219753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هشیش  هلر  چیئوس و  رواپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001142 زاین :  هرامش 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هناماس نیگن  هدننک  هضرع  عجرم  ژاپ  دنمشوه  هناماس  نیگن  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CR3R-N-LA لدم نیالنآ  یلته  نیمارف  ناوخ و  تراک  الاک :  مان 

ژاپ دنمشوه 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: 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

زاس6218824 هریخذ  چیئوس  هحفص 13)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرون6218935 ربیف  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 13)هصقانم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تساوخرد6218943 قباطم  سوسکن 5672  وکسیس  هحفص 41)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هداد6219105 زکرم  تازیهجت  دیرخ  هحفص 13)ماجنا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6219121Cisco چیئوس هاگتسد  ود  دیرخ  رورس  عاونا  هحفص 13)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6219223 مر  -KVM چیئوس  - HDMI هب  VGA هحفص 41)لدبم هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یبناج6219312 مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 61)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یا6219466 هکس  امد  چیئوس  ددع  کی  هحفص 85)دادعت  چیئوس  ( چیئوس

نیالنآ نیالنآ یلته   یلته نیمارف   نیمارف وو   ناوخ   ناوخ تراک   تراک -- یایا هشیش   هشیش هلر   هلر وو   چیئوس   چیئوس رواپ   رواپ ناونع : : ناونع 12 112 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 98 ھحفص 87 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5v6kdcvxucryf?user=37505&ntc=6219753
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6219753?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسارح و6219507 نامزاس  زا  الاک  هیدات  مازلا  اب  ( ملق دادعت 13   ) کینورتکلا تظافح  تازیهجت 
.تفن ترازو   ( ود ره  ) AVL تسیل رودنو 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

داهنشیپ6219572 تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  ، تسویپ تاصخشم  طیارش و  ساسارب  چیئوس  هاگتسد 
ددرگ لاسرا  تمیق 

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6219694 هحفص 85)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

نیالنآ6219753 یلته  نیمارف  ناوخ و  تراک  - یا هشیش  هلر  چیئوس و  هحفص 85)رواپ  چیئوس  ( چیئوس

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

دادرخ یتامدخ 15  هعومجم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مج ماج   :: عبنم :: 1401/11/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219069 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  دادرارق  دقع  یمومع و  هصقانم  قیرط  زا  دص  ات  رفص  رتائت  یفمآ  نلاس  کی  زیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 45/000/000/000  غلبم 

لایر نویلیم  نیمضت 1000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تخوس هاگیاج  هرامش 221 د ، تخوس  هاگیاج  رسنارهت  یوربور  یرگشل  دیهش  هارگرزب  رتمولیک 7  نارهت   :: سردآ سردآ

09195338613  - 09125766859  - 09196031775 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتوص یتوص متسیس   متسیس ،، لاکیرتکلا لاکیرتکلا متسیس   متسیس ،، یزادرپ یزادرپ رون   رون  ، ، دصدص اتات   رفص   رفص رتائت   رتائت یفمآ   یفمآ نلاس   نلاس کیکی   زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 122122
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ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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 07 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکیپسا / چیوس  / لوژام  / یترارح رتنیرپ   / روتینامو متیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005910000046 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( MAX-(1855 لدم یا  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  کتنامیا  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   DASH USB2.0DISK) X-PORTER PSFD USB  ) لدم  GB 8 تیفرظ لوژام  یرومم  شلف  الاک :  مان 
PATRIOT یتراجت مان  کتنامیا  یسدنهم 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

عجرم جنچیاه  یاهگناش  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  رادقم  نتراک  یدنب  هتسب  عون  هسانش 2001680   SS304 دالوف عون  کبشم  هحفص  یدالوف  هکبش  الاک :  مان 
چیوس سراپ  هدننک  هضرع 

مرگولیک 10 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

رهلک همطاف  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  سکوب  رکیپسا  یتراجت  مان   SF-PAB-4-80 HM لدم یتوص  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا عونمم  یجراخ  سانجا  نداد  تمیقو  دامن  یرادوخ  ینف  تاصخشم  نداد  ریغت  زاو  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617615981 یتسپ :  دک  تیاده ،  نابایخ  دیهش  نابایخ  نارادساپ  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33249011-087  ، 33249010-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249012-087 :: 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

یتوص6219069 متسیس  ، لاکیرتکلا متسیس  ، یزادرپ رون   ، دص ات  رفص  رتائت  یفمآ  نلاس  کی  هحفص 88)زیهجت  توص  ( توص

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

هتسبرادم6219750 یاهمتسیس  تامدخ  هحفص 61)تازیهجت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رکیپسا6219804 / چیوس  / لوژام  / یترارح رتنیرپ   / روتینامو متیس  هحفص 88)دیرخ  توص  ( توص

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

ناتسرامیب6219907 توص  قیرح و  مالعا  یتاسیسات  روما  یارجا  هحفص 37)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نادرگ6219950 نیبرود  یتوص و  هاگتسد  هحفص 61)ریمعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

رکیپسا رکیپسا // چیوس چیوس  / / لوژام لوژام  / / یترارح یترارح رتنیرپ   رتنیرپ  / / روتینامو روتینامو متیس   متیس 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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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناویرم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 18 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماکو سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094449000022 زاین :  هرامش 
ناویرم نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin alfu لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
دیواج زاس  هنایار  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   JT-M لدم روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

ناویرم رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرمرابنا برد  لیوحت  ( تسویپ لیاف  قبط  یلصاروتکافو ( سنج  تفایردزادعب  تخادرپ  تسا  دات  دروم  تیفیکابو  یناریادنرب  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6671765559 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  ینیمخ  ماما  راولب  زورون  نادیم  ناویرم ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34611586-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34611590-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماکو رتویپماکو سیک   سیک ناونع : : ناونع 124124
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  تاصخشم  قباطم  یتعنص   LED روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001345 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PANTOS یتراجت مان   in 24 زیاس  24DS24-D لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوتنپ  یتراجت  مان   in 55 زیاس  55DS44 لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 125125
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6219570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج مزاول  تس  .رتیلپسا.لباک.روتینام.هیاپ.نویزیولت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001141 زاین :  هرامش 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریدلگ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   55LM64100 لدم  in 55 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یملع  تسایس  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب  چنیا  سالپ 24  یج  روتینام  هاگتسد   12 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091491000030 زاین :  هرامش 

روشک یملع  تسایس  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دیواج زاس  هنایار  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   JT-M لدم روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیم تخادرپ  زکرم  ینف  دات  لیوحت و  زا  سپ  باسحتروص  تخادرپ  دشاب  مالاعتسا  تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435894461 یتسپ :  دک  پ 9 ،  دار - یعناق  خ  یبونج - زاریش  - اردصالم - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88036144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88061747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج مزاول   مزاول تستس   وو   .رتیلپسا.لباک.روتینام.هیاپ.نویزیولت   .رتیلپسا.لباک.روتینام.هیاپ.نویزیولت ناونع : : ناونع 126126

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   چنیا   چنیا سالپ  2424   سالپ یجیج   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   1212 ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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 07 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ اب  ورهار  روتینامم   / تعرسرپ رنکسا   / هیذغت رتنیرپ  لبیل   / ناوخ دکراب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005910000047 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

یمیلس زیزع  هدننک  هضرع  عجرم   ZONTEN یتراجت مان   FQ-320 لدم رتنیرپ  نک  عمج  لبیل  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یرادوخ  تاصخشم  نداد  رغت  زاو  دامن  یرادوخ  یجراخ  سانجا  تمیق  نداد  زاو  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617615981 یتسپ :  دک  تیاده ،  نابایخ  دیهش  نابایخ  نارادساپ  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33249011-087  ، 33249010-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249012-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام  / / تعرسرپ تعرسرپ رنکسا   رنکسا  / / هیذغت هیذغت رتنیرپ   رتنیرپ لبیل   لبیل  / / ناوخ ناوخ دکراب   دکراب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 128128
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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 13 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا روتکافشیپ  دمیا -  یراذگراب  یتسویپ -  کرادم  قبط  یکشزپ  یصیخشتروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000757 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6218973LED روتینام دربراک  یهد  سردآ  درب  یاراد  طقف  رگشیامن  هحفص 41)لوژام  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتویپماکو6219264 هحفص 90)سیک  روتینام  ( روتینام

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

یتعنص6219303  LED هحفص 90)روتینام روتینام  ( روتینام

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

ورین6219479 هیذغت  متسیس  گنیروتینام  تیریدم و  تهج  تازیهجت  هحفص 33)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یبناج6219570 مزاول  تس  هحفص 90).رتیلپسا.لباک.روتینام.هیاپ.نویزیولت و  روتینام  ( روتینام

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

ربتعم6219754 یتناراگ  اب  چنیا  سالپ 24  یج  روتینام  هاگتسد  هحفص 90)12  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6219790  / تعرسرپ رنکسا   / هیذغت رتنیرپ  لبیل   / ناوخ دکراب  هحفص 90)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رکیپسا6219804 / چیوس  / لوژام  / یترارح رتنیرپ   / روتینامو متیس  هحفص 88)دیرخ  توص  ( توص

یکشزپ یکشزپ یصیخشتروتینام   یصیخشتروتینام ناونع : : ناونع 129129
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکشزپ6219916 هحفص 90)یصیخشتروتینام  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

اه6218766 هناخراک  هتسبرادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  بصن و  هحفص 24)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

..و6218894 هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تفاظن -  تامدخ  روما  هحفص 24)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس6219081 هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا  هار  بصن  هحفص 24)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج6219312 مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 61)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6219750 یاهمتسیس  تامدخ  هحفص 61)تازیهجت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6219826 یاه  نیبرود  هحفص 61)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا6218839 مرن  تیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  هحفص 5)یبایزرا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهدناماس6218887 عماج  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  یموب  رارقتسا ، یزادنا ، هار  بصن ، نیمات ،
ینامتخاس ینارمع و  یاهدنامسپ 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهافر6219487 تیریدم  هچراپکی  هناماس  یزاس  یصخش  هحفص 26)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسارح و6219507 نامزاس  زا  الاک  هیدات  مازلا  اب  ( ملق دادعت 13   ) کینورتکلا تظافح  تازیهجت 
.تفن ترازو   ( ود ره  ) AVL تسیل رودنو 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لانیجروا6219818 هلاس  کی  سوفوس  سنسیال  هحفص 26)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ6219233 کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ  یراذگاو 
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه 

هحفص 17) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یراوزبس میکح  هاگشناد  یلام  یرادا و  تنواعم   :: 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   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6219732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EPSON EB-X06 لدم روتکژرپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091379000086 زاین :  هرامش 

یراوزبس میکح  هاگشناد  یلام  یرادا و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
سراف نارگ  میسرت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EPSON یتراجت مان   EB لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

EPSON EB-X06 لدم روتکژرپ  وئدیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف 

9617976487 یتسپ :  دک  یلام ،  یرادا و  تنواعم  هزوح ی  یراوزبس -  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44012543-051  ، 44012551-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44410110-051 :: 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

6219732EPSON EB-X06 لدم روتکژرپ  هحفص 96)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

EPSON EPSON EB-X06EB-X06 لدم   لدم روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 130130
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زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  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   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OPTOMA X400 LVE روتکژورپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000338 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   DATA-NP115G لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لحم  رد  الاک  لیوحت  دامرف و  لصاح  سامت  هرامش 09166220237  اب  عالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36522008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  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   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OPTOMA X400 LVE روتکژورپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000340 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  تکرش  زا  ابیشوت   p9 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  روتکاف  شیپ  نمض  رد  دشاب  یم  لحم  رد  الاک  لیوحت  دیئامرف و  لصاح  سامت  هرامش 09166220237  اب  عالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36522008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

OPTOMA X400  LVEOPTOMA X400  LVE  روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 131131

OPTOMA X400  LVEOPTOMA X400  LVE  روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 132132

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 " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسلگ ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لامش ربخ   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6219784 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/11/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورپ وئدیو  پات -  پل  رنکسا - رگپاچ - - یپک هاگتسد  زاین  دروم  یرادا  یشزومآ و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت 017-32480040-2 ناتسلگ و  ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -   :: سردآ سردآ

2-32480040-017 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6219224OPTOMA X400 LVE روتکژورپ هحفص 96)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

6219287OPTOMA X400 LVE روتکژورپ هحفص 96)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

6219732EPSON EB-X06 لدم روتکژرپ  هحفص 96)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

یرادا6219784 یشزومآ و  تازیهجت  هحفص 96)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6219806DL380G7 لدم هنایار  هکبش  هحفص 79)رورس  رورس  ( رورس

یرادا یرادا وو   یشزومآ   یشزومآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133

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