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

( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 15

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 19

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 20

140 1140 1 نمهب   نمهب   1010 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   242هکس , 0 10 , 000242 , 0 10 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما435,820435,820رالد تاراما مهرد   12مهرد 1 ,65012 1 ,650

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   230هکس , 0 10 , 000230 , 0 10 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   316رالد ,450316 سیئوس450, سیئوس کنارف   485,300485,300کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,144هکس 000 , 000144, 000 , اداناک000 اداناک رالد   336رالد ناتسبرع200336,200, ناتسبرع لایر   1لایر 19, 1701 19, 170

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 92هکس ,500 , 00092 ,500 , وروی000 486وروی ,850486 ژورن850, ژورن نورک   45,20045,200نورک

رایع رایع   1818 یالط   21یالط , 106 , 0002 1 , 106 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ553,900553,900دنوپ نپاژ نینی   دصکی   343,860343,860دصکی

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
((5050))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 132132))

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

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

زا 140 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 17  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 36  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 67

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 69

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 76

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 82

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنمشوه هناخ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

( یهگآ دادعت 2  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

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

( یهگآ دادعت 16  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( 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 8  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

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

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

( یهگآ دادعت 18  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 8  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

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

( یهگآ دادعت 11  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

( یهگآ دادعت 6  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

( یهگآ دادعت 11  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 127

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

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 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 136

( یهگآ دادعت 8  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 137

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 138

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 138

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 140

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/431 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6228414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش و یزاس  هنیهب  حالصا و  هعسوت  ثادحا  یاه  هژورپ  اه  حرط  یارجا  رب  تراظن  تامدخ  هئارا  صوصخ  رد  طیارش  دجاو  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم هرامش  هب  دانسا )  ) رد جردنم  حرش  هب  تشادهگن  یرادرب و  هرهب  هزوح  رد  یکیزیف  یاه  یئاراد  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ  رب  تراظن  ینامتخاس و 

.دیامن مادقا   1401/431

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir -www.meedc.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

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

مود تبون  یا  هلحرمود  یمومع -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48/01/112 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دامتعا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس هس  تدم  هب  رایس ) هنایاپ   30.000  ) کینورتکلا تخادرپ  یاهرازبا  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، تیریدم  هب  طوبرم  روما  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

طرش دیق و  نودب  یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر  درایلیم  نیمضت 39   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد مود  نکسم ط  کناب  یزکرم  لک  تارادا  نامتخاس   8 زیورپ ) یداه   ) یقرش ناغمرا  رایدنفسا خ  هارراهچ  زا  رتالاب  اقیرفآ )  ) الدنام نوسلن  نارهت خ   :: سردآ سردآ
نفلت 26205738 75358231 تاصقانم  تالماعم و  لوبق  یلاع  هتیمک 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنیهب هنیهب وو   حالصا   حالصا هعسوت   هعسوت ثادحا   ثادحا یاه   یاه هژورپ   هژورپ اهاه   حرط   حرط یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا صوصخ   صوصخ ردرد   طیارش   طیارش دجاو   دجاو راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع
یزاس یزاس هدایپ   هدایپ ربرب   تراظن   تراظن وو   ینامتخاس   ینامتخاس وو   هکبش   هکبش یزاس   یزاس

11

کینورتکلا کینورتکلا تخادرپ   تخادرپ یاهرازبا   یاهرازبا ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن تیریدم   تیریدم هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 22

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001025000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زایتما  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ عبانم  تیفیک  تیریدم  هناماس  یحارط  تایلمع  ماجنا  رواشم -  باختنا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاسزا  یرتشم  یشرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  هتشر  هیاپ 7  لقادح  رد  ربتعم  تیحالص  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

88952163 - 41934  - 88969732-85193768 :: نفلت :: www.setadiran.ir-ww w.lets.mporg.ir,www.thrw.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

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

2001096688000336 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:15عبنم تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228927 :: هرازه هرازه :: 1401/12/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش یرادرهش  کلمت  تحت  یاه  گنیکراپ  هزیناکم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  تازیهجت  نیمات  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا  هرود  یرادهگن  ریمعت و  ینف و  ینابیتشپ  تامدخ  یتناراگ و  تامدخ  هارمهب 

زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
کلمت تحت  یاه  گنیکراپ  هزیناکم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  تازیهجت  نیمات  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یا هرود  یرادهگن  ریمعت و  ینف و  ینابیتشپ  تامدخ  یتناراگ و  تامدخ  هارمهب  زاریش  یرادرهش 

لایر   2,560,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:15 تعاس : 1402/03/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتاقبط گنیکراپ  مراهچ  هقیط  تیاده –  نابایخ  یادتبا  یمطاف - ریشم  بالقنا -  نابایخ   ، 7134947718 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تیاده -

:: 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

بآبآ عبانم   عبانم تیفیک   تیفیک تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یحارط   یحارط تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا رواشم -  -  رواشم باختنا   باختنا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 33

کلمت کلمت تحت   تحت یاه   یاه گنیکراپ   گنیکراپ هزیناکم   هزیناکم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
زاریش زاریش یرادرهش   یرادرهش
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دمرس همیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6229201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Switch Firewall زا معا  تازیهجت  دیرخ 

یم توعد  دشابیم ) مود  تیولوا  رد  هبتر 2  دنشاب  یم  ریز  یاه  هتشر  رد  کی  هبتر  یاراد  هک  طیارش  دجاو  ناگدننک  تکرش  هیلک  زا  هلیسونیدب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تامدخ ود  هبتر  لقادح  کیتامروفنا - یلاع  یاروش  ود  هبتر  لقادح   MainFrame ریغ یاههنایار  هئارا  دیلوت و  یتارباخم - یا و  هنایار  یاههداد  هکبش  ددرگ -

تنامض تروص  هب  لایر  درایلیم  ود  غلبم  نیمضت  دشابیم - یمازلا  یروهمج  تسایر  یاتفا  زوجم  نتشاد  تراظن - هرواشم و  هتشر  رد  ود  هبتر  لقادح  ینابیتشپ -
اقیرفآ راولب  هبعش  تارداص  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  یدایص  کچ  ای  یکناب  همان 

هناخریبد دحاو  لوا  هقبط  اقیرفآ  رهپس  نامتخاس   113  ، کالپ یبرغ  شرآ  شبن  ندرج ،)  ) الدنام نوسلن  راولب  نارهت ، هصقانم  دانسا  لیوحت  سردآ   :: سردآ سردآ

تاعالطا بسک  یلا 15  تعاس 9  زا  هبنشراهچ  ات  هبنش   02143954157 :: نفلت نفلت
ینابیتشپ دحاو   02143954466

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/25 :: یهگآ یهگآ هرامش   کیهرامش زور  تعاس 14  ات  دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
 . خروم 1401/11/16 هبنش 

رگراک راک و   :: عبنم زورعبنم تعاس 14  ات  داهنشیپ  لاسرا  تلهم   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/11/26 هبنشراهچ 

6229357 :: هرازه هرازه زوردکدک   تعاس 8:30  فلا و ب  یاهتکاپ  ندوشگ  نامز   - 1401/11/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/11/30 هبنش  کی 

زا ار  داتس 2001001056000025  تبث  هرامش  هب  رورس  هاگتسد  هارمه 4  هب  کناب  رازفا  دب  دض  هناماس  یاهسنسیال  نیمأت  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: دیامن رازگرب  ریز  حرش  هب   www.setadiran.ir یناشن هب  داتس  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط 

غلبم هب  یتلود  تالماعم  یارب  نیمضت  همان  نآ  قباطم  نیماضت  ریاس  هئارا  ای  یکناب  همان  تنامض  ای  یدقن  هدرپس  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.لایر  4/000/000: دانسا دیرخ  هنیزه  لایر 6   9٫000٫000٫000

یلاع نویسیمک  هریاد  یزادرپراک ، لک  هرادا  ناریا  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف  نابایخ  نارهت ، یناشن   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.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

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   44 هارمه   هارمه هبهب   کناب   کناب رازفا   رازفا دبدب   دضدض   هناماس   هناماس یاهسنسیال   یاهسنسیال نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 66
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روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14:30   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229388 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 62.700.000.000 

لایر نیمضت 3.135.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینوناق یکشزپ  نامزاس  قاثیم ،  هچوک  تشهب  نابایخ  رهش ، کراپ  یبونج  علض  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

02155608005 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001093676000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229461 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هچراپکی  یلامو  یرادا  نویساموتا  ینابیتشپو  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  راوزبس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هعبات  یاهنامزاسو  قطانمو  راوزبس  یرادرهش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,500,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   625,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش  یرازگراب  دانسا  قبط  هچراپکی  یلامو  یرادا  نویساموتا  ینابیتشپو  دیرخ  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1401/12/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

راوزبس یرادرهش  یلامش -  رارسا   ، 9613873114 یتسپ :  دک  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریمعت6228806 یرادهگن و  ینابیتشپ   ، بصن  ، هعطق  ، نیمات هزوح  رد  دنمناوت  یاهتکرش  ییاسانش 
نامتخاس یریوصت  تراظن  متسیس 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

لاوریاف لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

هچراپکی هچراپکی یلامو   یلامو یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا ینابیتشپو   ینابیتشپو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تیاس6229384 دنمشوه  تظافح  یا  هرود  سیورس  تامدخو  ( PM  ) هناریگشیپو یرادهگن  تایلمع 
طبترم نکاماو  اه 

هحفص 9) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001090592000046 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229002 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشرقاب  یرادرهش  گنیروتینام  نلاس  یزادنا  هار  بصن و  زیهجت و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رهشرقاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهشرقاب یرادرهش  گنیروتینام  نلاس  یزادنا  هار  بصن و  زیهجت و  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/12/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم نامتخاس  گنسرهش - یوربور  مق - میدق  هداج   ، 1814177333 یتسپ :  دک  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام نلاس   نلاس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   زیهجت   زیهجت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 99
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یوضر ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001446000275 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229384 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسارخ ناتسا  یاه  ناتسرهش  هب  طبترم  نکاماو  اه  تیاس  دنمشوه  تظافح  یا  هرود  سیورس  تامدخو  ( PM  ) هناریگشیپو یرادهگن  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر 

یوضر  ناسارخ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  هبتر 5 )  لقادح  تاعالطا (  یروانف  تاطابترا و  هتشر  رد  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  - 1 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

روشک
یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ربتعم  یراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  یاراد  - 2

20,091,925,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,004,600,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1402/02/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تکرش فدص -  کرهش  یادتیا  دابا -  لیکو  راولب  دهشم -  یوضر -  ناسارخ  ناتسا   ، 9188945356 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
قاتا 104  - اهدادرارق رتفد  - یوضر ناسارخ  ناتسا  بالضاف  با و 

:: 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

زاریش یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

B-1401/263-SH :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15/30هرامش  - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هاگن مین   :: عبنم تعاس 15/30عبنم  - 1401/11/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229444 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/11/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس  AFC تارباخم و یاهمتسیس  یرارطضا  یحالصا و  هناریگشیپ  یا  هرود  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس و  یسدنهم  ینف و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هنایاپ اهلنوت  اههاگتسیا  لماش  ناسحا  هنایاپ  ات  یزکرم  یوپد  لصاف  دح  زاریش  یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  کی  طخ  ریسم  نزوس  نیشام  گنیلانگیس و 

لایر دروارب 140/050/442/879  غلبم  ناسحا  هنایاپ  یزکرم و  یوپد  یلنوت ،  نایم  یاهتفش  یزکرم   ، لرتنک نامتخاس  نارمچ  دیهش 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  تیمضت 7/100/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاطابترا هبتر 3  لقادح 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.Setadiran.ir-https://shaffaf.shiraz.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

طبترم طبترم نکاماو   نکاماو اهاه   تیاس   تیاس دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس تامدخو   تامدخو ( ( PMPM  ) ) هناریگشیپو هناریگشیپو یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1010

وو تارباخم   تارباخم یاهمتسیس   یاهمتسیس یرارطضا   یرارطضا وو   یحالصا   یحالصا هناریگشیپ   هناریگشیپ یایا   هرود   هرود تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس یسدنهم   یسدنهم وو   ینف   ینف تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
کیکی طخطخ   ریسم   ریسم نزوس   نزوس نیشام   نیشام وو   گنیلانگیس   گنیلانگیس متسیس   متسیس   AFCAFC

111 1
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مالیا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش رشن  زا   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یوار   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229678 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/12/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب هکبش  هنیهب  حالصا و  ثادحا و  اب  قرب  هکبش  هنیهب  حالصا و  ثادحا و  اب  قرب  عیزوت  یاه  هکبش  هب  یناسر  قرب  یورین و  لاقتنا   1401/79 یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسرهش  تافلت )  شهاک  زاف 3  رادهگندوخ  لباک  هب  میس  لیدبت  )

مدوم اب  ییاوه  رود  هار  زا  لرتنک  تیلباق  اب  رادوتوم  یزاگ  رنویسکس  دیرخ   1401/56 - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق دحاو  تاکرادت -  روما  مود  هقبط  یتسپدک 69319995487  سردم  راولب  مالیا -   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تبون هداس  یبایزرا  یا -  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا

1401/11/10 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/41 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  پاچ  خیرات  زا  سپ  هتفه  کی  داتس  هناماس  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراپ 2 سراپ 1 و  سراپ (  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  نکاما  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگنک )

لایر دروآرب 36.898.932.000  غلبم 

ریمعت و دک   ) یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا  زا  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد  لایر -  نیمضت 1.845.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( - یرادهگن

سراف جیلخ  یاه  شیامه  زکرم  نامتخاس  هیولسع  رهشوب  ناتسا  سراپ -  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

4-07731372150 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07731372155 :: 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

هکبش هکبش هنیهب   هنیهب وو   حالصا   حالصا وو   ثادحا   ثادحا اباب   قرب   قرب هکبش   هکبش هنیهب   هنیهب وو   حالصا   حالصا وو   ثادحا   ثادحا اباب   قرب   قرب عیزوت   عیزوت یاه   یاه هکبش   هکبش هبهب   یناسر   یناسر قرب   قرب وو   یورین   یورین لاقتن   لاقتن ناونع : : ناونع
اباب ییاوه   ییاوه رود   رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک تیلباق   تیلباق اباب   رادوتوم   رادوتوم یزاگ   یزاگ رنویسکس   رنویسکس دیرخ   دیرخ تافلت - )  - )  تافلت شهاک   شهاک زاف  33   زاف رادهگندوخ   رادهگندوخ لباک   لباک هبهب   میس   میس لیدبت   لیدبت  ) ) قرب قرب

مدوم مدوم

1212

نامزاس نامزاس نکاما   نکاما کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاف ۱۹ یبونج  سراپ  مهد  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R10/1401/034 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگتخیهرف  :: عبنم :: 1401/12/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228493 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 FIRE & GAS DETECTION SYSTEM SCAME SYSTEM یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 111/400/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 5/570/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هژیو هقطنم  تیاس 2  هیولسع -  هب  ناگنک  هداج  رتمولیک 20  ناگنک -  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا  سردآ  فلا )  ) تکاپ راک  عاجرا  دنیآرف  همانتنامض  هئارا   :: سردآ سردآ
زاف 19 مهد  هاگشیالاپ  سراپ -  یژرنا  یداصتقا 

تبث رتفد   021-41934: سامت زکرم  -07731466283-07731466287 :: نفلت نفلت
:88969737 و 85193768 مان

WWW.SETADIRAN.IR :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تحایس ورشیپ  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مج ماج   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228635 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالسا بالقنا  نافعضتسم  داینب  هب  هتسباو  نایسراپ  یحیرفت  زکارم  یتحایس و  گنیدله  هعومجمریز  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نویلیم   5 هصقانم :  دانسا  تفایرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو تحاس -  ورشیپ  یناگرزاب  تکرش  نیوا -  نایسراپ  لته  یبونج  علض  یهلارون -  نابایخ  بونج -  نارمچ  دیهش  هارگرزب  عطاقت  ماما -  راگدای  هارگرزب   :: سردآ سردآ
هناخریبد

:: 02122388101-8 و 09123840741 نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FIRE & GAS DETECTION SYSTEM SCAME SYSTEMFIRE & GAS DETECTION SYSTEM SCAME SYSTEM ناونع : : ناونع 1414

یحیرفت یحیرفت زکارم   زکارم وو   یتحایس   یتحایس گنیدله   گنیدله هعومجمریز   هعومجمریز ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 140 ھحفص 12 
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ناوخارف 2001001034000276  WSS-0150052 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش سپ  زور  هس  رثکادح  لوا و  یهگآ  پاچ  زا  سپ  هلصافالب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا تعاس  ناای  ات پ  مود  تبون  یهگآ  راشتنا 

ناریا  :: عبنم زاعبنم سپ  هتفه  ود  یفیک  یبایزرا  مالعتسا  خساپ  لاسرا  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یفیک یبایزرا  مالعتسا  تفایرد  تلهم  نیرخآ 

6228786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم   P/F"XTRALIS" VESDA SMOKE DETECTOR دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:88969737 و نارهت مان  تبث  رتفد  :: 021-83762604 و 5 - نفلت نفلت
021 سامت 41934 - زکرم   85193768

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005485000054 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229027 :: هرازه هرازه :: 1401/12/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن  شتآ  ینمیا  هیدات  ذخا  تهج  اهقابطنا  مدع  عفر  قیرح و  ءافطا  یارجاو  نالعا  متسیس  لیمکت  ، بصن ، مالقا هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هیدات  ذخا  تهجاهقابطنا  مدع  عفر  قیرح و  ءافطا  یارجاو  نالعا  متسیس  لیمکت  ، بصن ، مالقا هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یناشن شتآ  ینمیا 

لایر   5,800,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  لصاح  سامت  یمیحر  اضردیمح  یاقآ   09123431372 هرامش اب  دیدزاب  یارب  یگنهامه  تهج  افطل " نیمضت :  تاحیضوت 

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

نمهب ناتسرامیب 12  یلصم  راولب  سدق  رهش   ، 3751854819 یتسپ :  دک  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین دروم   دروم   P/F"XTRALIS" VESDA SMOKE DETECTORP/F"XTRALIS" VESDA SMOKE DETECTOR دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا یارجا   یارجا وو   نالعا   نالعا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1717

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

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  ود  ناوخارف  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 ع / / 21 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش ات  رثکادح   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا فده و   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  مالعا و  متسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

غلبم یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  هرقف  کی  نیمضت  هناماس 2001001024000022 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهعب  مود  لوا و  تبون  هصقانم  یهگآ  رشن  پاچ و  هنیزه  لایر -  دانسا 1.000.000  شورف  لایر -   4.500.000.000

هقبط یزکرم   ، نامتخاس کالپ 247  ابمومول ، سیرتاپ  نابایخ  شبن  دمحا  لآ  لالج  هارگرزب  نارهت  سردآ  هب  یزرواشک  کناب  رازگ  هصقانم  هاگتسد  یناشن   :: سردآ سردآ
ییارجا تامدخ  تاکرادت و  لک  هرادا  مجنپ 

سامت 02141934 زکرم   :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر رهطم  مرح  یرادهگن  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6229874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  ار  اضر  ترضحح  رهطم  مرح  هعومجم  تهج  یتسد  کیتاموتا  ریغ  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  تایلمع  هب  طوبرم  مادقا  هیلک  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  یمومع  هصقانم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  یوضر  هاگشورف  یناقوف  هقبط  یوضر  رهطم  مرح  داجلا  باب  یدورو  وگزردنا  دیهش  نابایخ  دهشم   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

یتسد یتسد کیتاموتا   کیتاموتا ریغ   ریغ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع هیلک   هیلک راذگاو   راذگاو ناونع : : ناونع 1919

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

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

2001097684000047 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6230182 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FIRE & GAS DETECTION دیرخ :  R10/1401/034 هصقانم یاضاقت 0040114  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاف 19  مهد  هاگشیالاپ   SYSTEM SCAME SYSTEM
مهد  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

FIRE & GAS دیرخ :  R10/1401/034 هصقانم یاضاقت 0040114  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
زاف 19 مهد  هاگشیالاپ   DETECTION SYSTEM SCAME SYSTEM

 55.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   5,570,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/03/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاف 19  ) مهد هاگشیالاپ  - هیولسع هب  ناگنک  هداج  رتمولیک 20   - ناگنک ناتسرهش  رهشوب ،  ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
07731466271 هیدات :  -07731466273 سکف :  -07731466287-07731466283 نفلت :  (- یبونج سراپ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001092660000452 :: 237/ج ص/1401 - یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم :: 1401/12/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنارت ویدار  هکبش  یتارباخم  تازیهجت  ملق  دیرخ 13  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یالاک نینچمه  دنشابیم و  تیولوا  زئاح  ییارجا  یاههاگتسد  لخاد  تخاس  ناینب  شناد  یاهالاک  هضرع  تاصقانم و  رد  ناینب  شناد  تاسسوم  اهتکرش و  - 

.ددرگ نیمأت  ( AVL) تفن ترازو و  یزکرم  هاگتسد  دحاو  عبانم  دنلب  تسرهف  زا  تسیابیم  امازلا  یداهنشیپ 

074  - 31921130 نفلت 32224411 -  : ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هللا -  هکلف  ناراسچگ -  :: سردآ سردآ

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

www.setadiran.ir :: 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

FIRE-  GAS DETECTION SYSTEM SCAME SYSTEMFIRE-  GAS DETECTION SYSTEM SCAME SYSTEM دیرخ : : دیرخ ناونع : : ناونع 2020

کنارت کنارت ویدار   ویدار هکبش   هکبش یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق دیرخ  1313   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/29 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش پاچ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6228898 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   سار  کرادم  لیوحت  تلهم  مامتا  زا  سپ  یراک  زور  نیلوا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
حبص

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

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/210/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ : 

مود هقبط  لیبدرا  - هقطنم  تارباخم  نامتخاس  تارباخم -  نادیم  یمالسا -  یروهمج  نابایخ  لبیدرا -   :: سردآ سردآ

04533364855 :: نفلت :: www.ar.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04533363555 :: 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

دنمشوه6228402 تظافح  یا  هرود  سیورس  تامدخ  و  ( PM  ) هناریگشیپ یرادهگن و  هحفص 20)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

متسیس6228927 یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  تازیهجت  نیمات  هیهت و 
زاریش یرادرهش  کلمت  تحت  یاه  گنیکراپ  هزیناکم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6229201 تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف6229388 هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هچراپکی6229461 یلامو  یرادا  نویساموتا  ینابیتشپو  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ییارجا   ییارجا وو   ینادیم   ینادیم تایلمع   تایلمع 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 140 ھحفص 16 
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زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مجنپ تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش خیرات 1401/11/10  زا   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نازور  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228666 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

یربارت هار و  ای  هینبا  هبتر 5 

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

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001009003000159 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228841 :: هرازه هرازه :: 1401/12/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 LED ینابایخ غارچ  عاونا  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

الاک دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,650,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1402/03/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت ناتسا ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش.شترا  - مانمگ نازابرس  - شترا راولب  هیمورا –   ، 5715653114 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یلخاد 4397  044-3110

:: 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

عطاقت عطاقت وو   هلغاغد   هلغاغد لپلپ   ردرد   عقاو   عقاو لیردراگ   لیردراگ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2323

LEDLED  ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 :
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دابآرظن یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش یلا  زا 1401/11/17  دانسا  شورف   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229353 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  رباعم  یاهیریگ  تعرس  یزیمآ  گنر  هدایپ و  رباع  یشک  طخ  دوب ،  دهاوخ  یروحم  یشک  طخ  لوادج ،  یزیمآ  گنر  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 20.000.000.000 

یلم کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  ابیس  باسح  هب  زیراو  لایر  غلبم 1.000.000.000  یکناب  همان  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

اهدادرارق روما  دحاو   02645368536 :: 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

ناشاک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  مود  هلحرم  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/77 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  رثکادح  دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/11/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/11/14

رگراک راک و   :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح  تاداهنشیپ  لوبق  تلهم   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/12/4

6229409 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/7دکدک   رد  اهتکاپ  ییاشگزاب   - 1401/12/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

جردنم تامدخ  حرش  قباطم  رهش  حطس  یاه  عطاقت  تهج  هدایپ  رباع  یهدنامرف و  یاهغارچ  هیاپ  لمح  دیرخ و  نیمات   ، هیهت هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت تفایرد و  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  .دیامن  مادقا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  مضنم  دادرارق  هصقانم و  طیارش  کرادم و  دانسا و  رد 

دش دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اهتکاپ  ییاشگزاب  ات  هصقانم  دانسا 

رد یدقن  هدرپس  ای  ههام  هس  لقادح  رابتعا  اب  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نویلیم  دصراهچ  غلبم 400،000،000  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هب ناشیا  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  دنوشن  ررقم  تلهم  رد  دادرارق  دقع  هب  رضاح  هصقانم  موس  ات  لوا  ناگدنرب  هاگره  یزکرم  تلم  کناب  دزن  ناشاک  یرادرهش  هجو 

دیدرگ دهاوخ  طبض  بیترت 

:: سردآ سردآ

8-03155440055 :: 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

حطس حطس رباعم   رباعم یاهیریگ   یاهیریگ تعرس   تعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یشک   یشک طخطخ   دوب ،  ،  دوب دهاوخ   دهاوخ یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   لوادج ،  ،  لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
رهش رهش

2525

رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه عطاقت   عطاقت تهج   تهج هدایپ   هدایپ رباع   رباع وو   یهدنامرف   یهدنامرف یاهغارچ   یاهغارچ هیاپ   هیاپ لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ نیمات   نیمات  ، ، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 140 ھحفص 18 
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نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003123000124 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6230245 :: هرازه هرازه :: 1401/11/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 124-75-01 نادمه ناتسا  یتالصاوم  یاهروحم  رد  یکیفارت  درس )  مرگ و  طخ (  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

 124-75-01 نادمه ناتسا  یتالصاوم  یاهروحم  رد  یکیفارت  درس )  مرگ و  طخ (  یارجا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
277,632,006,757 یلام :  دروآرب 

لایر   11,553,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/02/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدابآدسا نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه   ، 6518763119 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دزی ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004040000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6230253 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی  ناتسا  یلم  کناب  بختنم  هبعش  تقرس 30  رطخ و  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   ، دیرخ یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

زا سپ  تامدخ  نیمضت  یکدی و  تاعطق  نیمات  اب  ینابیتشپ  تامدخ  هلاس و  طرش 4  دیق و  یب  یتناراگ  یزادنا ،  هار  بصن و   ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
دزی ناتسا  یلم  کناب  بختنم  هبعش  تقرس 30  رطخ و  مالعا  متسیس  هلاس  شورف 10 

 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,700,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلم کناب  یتسرپرس  یروهمج  راولب   ، 8917944948 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  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

ناتسا ناتسا یتالصاوم   یتالصاوم یاهروحم   یاهروحم ردرد   یکیفارت   یکیفارت درس )  )  درس وو   مرگ   مرگ طخطخ (  (  یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2727

هبعش هبعش   3030 تقرس   تقرس وو   رطخ   رطخ مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 140 ھحفص 19 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسدرک ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001198000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228306 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/11/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتظافح یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر غلبم 1.400.000.000  هب  دقن  هجو  یکناب  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسدرک ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  ناتابکا  نابایخ  جدننس - هاگتسد  سردآ   :: سردآ سردآ

09190411058 :: 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

مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/11/11هرامش هبنش  هس  زور  زا  دانسا  دیرخ   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 1401/11/18

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  ات  تاداهنشیپ  لیوحت   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/12/02

6228312 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 9:00 ، : تاکاپ ییاشگزاب  نامز   - 1401/12/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/12/03

پمر اه و  هنایشآ  یریوصت  تراظن  یاهمتسیس  هژورپ  یارجا  تهج  یزاس  دنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  ار  هتسبرادم ) یاهنیبرود   ) یزاورپ

یدقن  زیراو  ای  لایر  غلبم 1.040.000.000  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تامدخ تاموزلم و  تاعطق و  هئارا " و  دیلوت " یاه  هتشر  رد  روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  راهچ  ربتعم  هبتر  زوجم  لقادح  نتشاد  زاین -  دروم  یاه  همانیهاوگ 

اب اتفا  یهاوگ  هئارا  تاطابترا 2 - تاعالطا و  یروانف  کیتامروفنا  یاهحرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  یتارباخم و  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  ای "  ینابیتشپ "
نوماریپ تظافح  یکیزیف و  تینما  عوضوم 

026-33266135: سامت هرامش  مایپ  یللملا  نیب  هاگدورف  تشدهام  هداج  رهشرهم -  جرک  : سردآ  :: سردآ سردآ

026-33266135: سامت هرامش   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتظافح یتظافح یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

پمر پمر وو   اهاه   هنایشآ   هنایشآ یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاهمتسیس   یاهمتسیس هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا تهج   تهج یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم وو   شزومآ   شزومآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( هتسبرادم هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود  ) ) یزاورپ یزاورپ

3030

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

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

زا 140 ھحفص 20 
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ود هقطنم  ناریا - زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هصقانم یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یمومع

1401/11/10 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001092678000067 - 87310077 :: یهگآ یهگآ هرامش   تلهمهرامش خروم 1401/11/10  هبنشود  زور  ناوخارف  راشتنا  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/11/17 هبنشود  زور  تعاس 16  ات  ناوخارف  دانسا  تفایرد 

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 12  ات  مالعتسا  خساپ  لاسرا  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/12/06

6228372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ راشف  تیوقت  یاههاگتسیا  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  هیهت و  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر غلبم 5.137.878.687  نیمضت 

:34042404-031 و سامت هرامش   8434114962: یتسپدک زاگ  لاقتنا  تایلمع  ود  هقطنم  دابآ  افج  ناهفصا -  هداج  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  ناهفصا   :: سردآ سردآ
031-34043419

:: نفلت :: http://iets.mporg.ir WWW.SHANA.IRنفلت تیاسبو تیاسبو
http://district2.nigtc.ir www.setadiran.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001446000275 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  یاهرهش  هب  طبترم  نکاما  اهتیاس و  دنمشوه  تظافح  یا  هرود  سیورس  تامدخ  و  ( PM  ) هناریگشیپ یرادهگن و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 20/091/925/000  غلبم 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  لایر -  نیمضت 1/004/600/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-www.abfakhorasan.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

زاگ زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت یاههاگتسیا   یاههاگتسیا زازا   یکی   یکی کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3131

دنمشوه دنمشوه تظافح   تظافح یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ وو   ( ( PMPM  ) ) هناریگشیپ هناریگشیپ وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 140 ھحفص 21 
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ناریا تارداص  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت ناتسا  رد  یداتس  نامتخاس  یریوصت  تراظن  متسیس  ریمعت  یرادهگن و  ینابیتشپ   ، بصن  ، هعطق  ، نیمات هزوح  رد  دنمناوت  یاهتکرش  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
-2  - ینمیا یاه  هکبش  کینورتکلا و  تظافح  یسدنهم  ینف  یاهتکرش  یرسارس  هیداحتا  رد  تیوضع  تادنتسم  هیارا  دیامن 1 - مادقا  لیذ  یاهیدنمناوت  ساسا  رب 

یاهنامزاس اب  دادرارق  هخسن  لقادح 3  هتبثم  تادنتسم  هئارا  یریوصت 3 - تراظن  یاهمتسیس  ینابیتشپ  هنیمز  رد  تیلاعف  هقباس  لاس  لقادح 6  تادنتسم  هئارا 
نامزاس زا  راک  ماجنا  نسح  هب  طوبرم  هتبثم  تادنتسم  هئارا  دعب 4 - هب  لاس 97  زا  یریوصت  تراظن  متسیس  ینابیتشپ  سیورس و  هنیمز  رد  یکناب  ای  یتلود 

( دعب هب  لاس 1396 زا  دروم  لقادح 5  یریوصت  تراظن  متسیس  ینابیتشپ  سیورس و  هنیمز  رد  یکناب  ای  یتلود 
رد همیب  هقباس  لاس  لقادح 3  اب  کرادم  همانیهاوگ و  هئارا  اب  یریوصت  تراظن  یاهمتسیس  هنیمز  رد  صصختم  نیسینکت  لنسرپ  رفن  لقادح 5  تادنتسم  هئارا  - 5

تکرش
نژیو کیاه  موسکا و  ویو  ینوی  ینوس  گنوسماس  یاهدنرب  یریوصت  تراظن  متسیس  اب  نیسنکت  یاهلنسرپ  لماک  ییانشآ  تادنتسم  هئارا  - 6

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق هریاد  تاکرادت ، لک  هرادا  هقبط 4 ، رهپس ،) نامتخاس  هرامش 85  راهب  یارعشلا  کلم  شبن  هیمس  نابایخ  نارهت  یناشن  لاسرا   :: سردآ سردآ

هرادا یکیزیف  تظافح  لک  هرادا  سانشراک  یئ  یقن  یاقآ   84763030 :: نفلت نفلت
هلادسا مناخ  تاکرادت 84762379  لک 

:: تیاسبو تیاسبو

41476201 :: 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 ناردنزام و  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/11/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ زا  تقرس  مالعا  لکد و  تیعضو  هدنهد  صیخشت  هاگتسد  تخاس  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ   ینابیتشپ  ، ، بصن بصن  ، ، هعطق هعطق  ، ، نیمات نیمات هزوح   هزوح ردرد   دنمناوت   دنمناوت یاهتکرش   یاهتکرش ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 3333

نآنآ زازا   تقرس   تقرس مالعا   مالعا وو   لکد   لکد تیعضو   تیعضو هدنهد   هدنهد صیخشت   صیخشت هاگتسد   هاگتسد تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 140 ھحفص 22 
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ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092678000067 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ  لاقتنا  تایلمع  ود  هقطنم  زاگ  راشف  تیوقت  یاههاگتسیا  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

ناهفصا  ، 8586511111 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

2001096688000396 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:15عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228958 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش  رهش  حطس  رد  دوجوم  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  تهج  لاکیرتکلا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

زاریش رهش  حطس  رد  دوجوم  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  تهج  لاکیرتکلا  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   640,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:15 تعاس : 1402/03/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 3535

رهش رهش حطس   حطس ردرد   دوجوم   دوجوم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تهج   تهج لاکیرتکلا   لاکیرتکلا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 140 ھحفص 23 
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ینابغاب مولع  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090990000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229193 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا نامتخاس  هطوحم و  تهج  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ینابغاب مولع  تاقیقحت  هسسوم   ) یزرواشک تاقیقحت  تاسسوم  هعومجم  هدیمهف  دیهش  راولب  جرک   :: سردآ سردآ

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1054-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14/15هرامش  - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

اشامت  :: عبنم تعاس 14/15عبنم  - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229846 :: هرازه هرازه تعاس 14/15دکدک    - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش  رهشنالک  حطس  رد  دوجوم  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  تهج  لاکیرتکلا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 12/775/718/308  غلبم 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 640/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تیاده  یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقبط  تیاده –  نابایخ  یادتبا  یمطاف -  ریشم  بالقنا -  نابایخ  زاریش ،   :: سردآ سردآ

یلخاد 256  32304618 :: نفلت :: https://shaffaf.shiraz.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

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس وو   هطوحم   هطوحم تهج   تهج هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

رهشنالک رهشنالک حطس   حطس ردرد   دوجوم   دوجوم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن تهج   تهج لاکیرتکلا   لاکیرتکلا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 140 ھحفص 24 
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سراف ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001033000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6230323 :: هرازه هرازه :: 1401/12/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد دیلقا  یولیس  دابآزوریف و  رابنا  تشدورم ،  دابآ  تلود  رابنا  یاه  نامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401 

سراف  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دابآزوریف و رابنا  تشدورم ،  دابآ  تلود  رابنا  یاه  نامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  راکنامیپ  باختنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لاس 1401 رد  دیلقا  یولیس 

لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سراف ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  هیظفاح -  هارراهچ   ، 7145654676 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یحیرفت6228635 زکارم  یتحایس و  گنیدله  هحفص 11)هعومجمریز  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تیاس6229384 دنمشوه  تظافح  یا  هرود  سیورس  تامدخو  ( PM  ) هناریگشیپو یرادهگن  تایلمع 
طبترم نکاماو  اه 

هحفص 9) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ششوپ ششوپ تحت   تحت یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار 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 :

زا 140 ھحفص 25 
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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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6228141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار زایندروم  لدم  روتکاف  شیپ  ًافطل.دشابیم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  رظن  دروم  تاصخشم  لدم و  * سوفوس هاگتسد  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراوسهاش مناخ  راکرس  .دامن 02167612911  یراذگراب 

1101005026000050 زاین :  هرامش 
روشک نایهاگشناد  ینآرق  یاهتیلاعف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 125 لدم یارب  ههام  زوجم 12  اب   FullGuard سنسیال ناونع  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک 

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/30 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

نامرک بونج  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخسن تسویپ 600  مرف  طیارشو  تاصخشم  اب  موینیتالپ )  هبتر   ) هکبش تحت  شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003520000232 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 600 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7619653656 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمجراولب  شبن   - نادیم نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32440151-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32440013-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوفوس سوفوس هاگتسد   هاگتسد سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4040

هخسن هخسن   600600 تسویپ   تسویپ مرف   مرف طیارشو   طیارشو تاصخشم   تاصخشم اباب   موینیتالپ )  )  موینیتالپ هبتر   هبتر  ) ) هکبش هکبش تحت   تحت شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 4141

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

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

6228183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدنیامن طابترا  تیریدم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000167 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/12/10 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6228235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات لیوحت و  زا  دعب  تخادرپ  لک و  هرادا  رد  لیوحت.یتسویپ  لیاف  قباطم  یشزرو  یاه  نلاس  نویساورزر  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تفرگ دهاوخ  تروص  هطوبرم  سانشراک 
1101000126000066 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  راتخم  امش  داهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32222046-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگدنیامن ناگدنیامن طابترا   طابترا تیریدم   تیریدم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

یشزرو یشزرو یاه   یاه نلاس   نلاس نویساورزر   نویساورزر رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Lims یهاگشیامزآ تیریدم  رازفا  مرن  هعسوت  رد  هرواشم  شزومآ و  ، یزاسهدایپ هعسوت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004246000048 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تسیل 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  ( دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  یلصا  روتکاف  ندوب  اراد  روتکاف و  شیپ  هئارا   ) تسویپ طیارش  اب  قباطم  ًاقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یلخاد 215  اب  زاین 

 : یتسپ دک  ناریا ،  یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  شواک   کرهش  شواک  راولب  نیوزق  جرک  نابوتا  رتمولیک 9  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3365164776

32106000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32106000-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LimsLims یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن هعسوت   هعسوت ردرد   هرواشم   هرواشم وو   شزومآ   شزومآ ،، یزاس یزاس هدایپ   هدایپ هعسوت ، ، هعسوت ناونع : : ناونع 4444

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

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

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

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

6228323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرشب  لایر  فقس 800.000.000  ات  تشدرالک  رهش  یتسپدک  تاعالطا  هداد  کالپ و  هرامش  نعت  یزاس  ماگنهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093247000035 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  تشدرالک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یاهراجا ای  یصخش  تیکلام  اب  تالغتسم  کالما و  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

دادرارق ای  دزمتسد  ساسارب  تالغتسم  کالما و  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4666143178 یتسپ :  دک  تشدرالک ،  یرادرهش  ملعم  نادیم  تشدرالک  ناردنزام  تشدرالک ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52622315-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52622314-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایمرواخ یتعنص  یزاگ  یاه  نیبروت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MIGT-250-291 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/11/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرشب   حرشب لایر   لایر   800 .000 .000800 .000 .000 فقس   فقس اتات   تشدرالک   تشدرالک رهش   رهش یتسپدک   یتسپدک تاعالطا   تاعالطا هداد   هداد وو   کالپ   کالپ هرامش   هرامش نعت   نعت یزاس   یزاس ماگنهب   ماگنهب ناونع : : ناونع 4545

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: 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

6228609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Power BI اب راگزاس  بو  تحت  هداد  تیریدم  مرفتلپ  دیرخ  رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  یزاس ، هدایپ  یزاس ، هژیو  نیمات ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000461 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دادرارق نتم  1 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162375-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن تکاد ، بصن  اهدون ،  بصن  کر ،  لحم  ات  اهدون  بصن  لحم  زا  هکبش  یشک  لباک  لنپ ، چپ  بصن  کر ،  بصن  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  زاین  تروص  رد  یسکلف 

1101093984001576 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/23 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

11111-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Power BIPower BI اباب   راگزاس   راگزاس بوبو   تحت   تحت هداد   هداد تیریدم   تیریدم مرفتلپ   مرفتلپ دیرخ   دیرخ رازفا   رازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یزاس ، ، یزاس هدایپ   هدایپ یزاس ، ، یزاس هژیو   هژیو نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 4747

بصن بصن تکاد ، ، تکاد بصن   بصن اهدون ،  ،  اهدون بصن   بصن کرکر ،  ،  لحم   لحم اتات   اهدون   اهدون بصن   بصن لحم   لحم زازا   هکبش   هکبش یشک   یشک لباک   لباک لنپ ، ، لنپ چپچپ   بصن   بصن کرکر ،  ،  بصن   بصن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
یسکلف یسکلف

4848

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

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

زا 140 ھحفص 30 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8ql96elcwtdlr?user=37505&ntc=6228609
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6228609?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gxjvsqm2d4dp3?user=37505&ntc=6228614
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6228614?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( رادیق ) هدنبادخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6229509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدام 100، یناگیاب ، دمآرد ، یزاسرهش  یزاسون ، یاهدحاو  هب  تامدخ  هئارا  تیلباث  اب  یزاسون  یزاسرهش و  عماج  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ تامدخ  حرش  ربارب   77

1101050253000156 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  رادیق ) ) هدنبادخ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دنمشوه نیمزرس  راک  هار  هدننک  هضرع  عجرم   IWIN یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  سامت  زکرم  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4581983193 یتسپ :  دک  رادیق ،  یرادرهش  (- (ع یبنرادیقرهش - ناجنز ناتسا  هدنبادخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34227474-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222100-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6229659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قباطم  بات  پل  رتویپماک و  ددع  دادعت 6  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000409000033 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FCH-4818 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931959349 یتسپ :  دک  تلاسر ،  مالیا خ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338120-084  ، 33338510-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345087-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسون یزاسون وو   یزاسرهش   یزاسرهش عماج   عماج متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

بات بات پلپل   وو   رتویپماک   رتویپماک ددع   ددع   66 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ یتعنص  یاهکرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6229760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  نالیگ  یویک  راک  بسک و  هشوخ  تیاسبو  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001100000221 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ یم  ماجنا  هطوبرم ، سانشراک  دات  زاین و  نیمات  زا  سپ  یراکزور  هجو 20  تخادرپ 

4195863773 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  - دادما هتیمک  یوربور  - یتشهب دیهش  یدنبرمک  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33429668-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33428586-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  شرورپ  شزوما و  نامزاس   :: 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 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

6229767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  تنرتنیا  دناب  یانهپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003853000086 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931749656 یتسپ :  دک  شرورپ ،  شزومآ و  لک  هرادا  رصعیلاو - یرتم  یاهتنا 24  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342279-084  ، 33338172-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332770-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یویک یویک راک   راک وو   بسک   بسک هشوخ   هشوخ تیاسبو   تیاسبو یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 5151

تنرتنیا تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  شرورپ  شزوما و  نامزاس   :: 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 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

6229770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  تنارتنیا  دناب  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003853000085 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931749656 یتسپ :  دک  شرورپ ،  شزومآ و  لک  هرادا  رصعیلاو - یرتم  یاهتنا 24  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342279-084  ، 33338172-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332770-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرش بونج  نهآ  هار  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 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

6229871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  قرشبونج  نهآ  هار  لک  هرادا  یتایلمع  یاه  متسیس  رورس  هاگتسد  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003603000108 زاین :  هرامش 

قرش بونج  نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زادرپ مایپ  یطابترا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  یتراجت  مان   KS470 لدم رورس   VPN هاگتسد الاک :  مان 

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

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

سپس لیمکت و  ار  دراوم  افطل  تسا .  هدش  جرد  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  مالعتسا  قیقد  تاصخشم  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیئامرف یرازگراب 

9816737777 یتسپ :  دک  قرش ،  بونج  نهآ  هار  لک  هرادا  یرهطم  دیهش  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31124493-054  ، 31134209-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31134209-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنارتنیا تنارتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 5353

نهآ نهآ هار   هار لکلک   هرادا   هرادا یتایلمع   یتایلمع یاه   یاه متسیس   متسیس رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6229896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا تابتاکم  هناماس  رارقتسا  یزادنا و  هار  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000168 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/05/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا تابتاکم   تابتاکم هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   یزادنا   یزادنا هار   هار دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد تیفیک  تیریدم  یاه  رازفا  مرن  رارقتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Oracle Enterprise data Quality و Oracle data Integrator لوصحم ود 

1201001036000605 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

هداد تیفیک  تیریدم  یاه  رازفا  مرن  رارقتسا  - 
Oracle Enterprise data Quality و Oracle data Integrator لوصحم ود 

تسویپ یاه  یدنمزاین  دنس  حرش  هب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلک قاصلا  - دامرف لصاح  سامت  یرضخ  یاقآ  سامت 35911588  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  - دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  هئارا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اه یدنمزاین  دنس  رد  هحورطم  عوضوم  صوصخ  رد  لازوپررپ  هارمه  هب  تکرش  هموزر  تاعالطا ، یروانف  هزوح  رد  تکرش  اه  همانیهاوگ 

 : 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

35911588-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

Oracle Enterprise data QualityOracle Enterprise data Quality وو     Oracle data IntegratorOracle data Integrator لوصحم لوصحم ودود   هداد   هداد تیفیک   تیفیک تیریدم   تیریدم یاه   یاه رازفا   رازفا مرن   مرن رارقتسا   رارقتسا ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  دوش  هیارا  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  طقف  روتارنژ  لزید  لرتنک  تراکدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002418 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   UPS متسیس ریافیتکر  لرتنک  دربراک   RCM لدم یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تبث  هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ  دشاب 3- یناریا  هیارا و  تفن  دنلب  تسیل  زا  یداهنشیپ  یالاک  یرابتعا 2- تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا دوش  هیارا  تمیق  تسویپ  تاصخشم  قبط  طقف  ددع  عومجم 182 هب  یکیرتکلا  تظافح  متسیس  تاعطق  ملق  دیرخ 18 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک 

1101093228002422 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا کینورتکلا  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ورکیم  یتراجت  مان   DT104 X لدم هیاپ  یتلوم 8  لاتیجید  رمیات  هلر  الاک :  مان 
ددع 182 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تبث  هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ  دشاب 3- یناریا  هیارا و  تفن  دنلب  تسیل  زا  یداهنشیپ  یالاک  یرابتعا 2- تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتارنژ روتارنژ لزید   لزید لرتنک   لرتنک تراکدیرخ   تراکدیرخ ناونع : : ناونع 5757

یکیرتکلا یکیرتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ملق   ملق 1818 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6229553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ) تسویپ حرش  قباطم  هژیوآ  متسیس  کامور  هدنزاس  عجرم  ناکریه –  یراجت :  مان  - H1 لدم هناخروتوم –  دنمشوه  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا 

1101003822000211 زاین :  هرامش 
رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نامیترآ  یتراجت  مان   APC245 لدم  SCADA یاه هناماس  طسوت  لرتنک  تیلباق  اب  دربراک  نکشراشف  ریش  دنمشوه  رلرتنک  الاک :  مان 
نامیترآ رترب  تاعالطا  یروانف  هعسوت 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ناردنزام  ناتسا  ناگدننک  نیمات  اب  دیرخ  تیولوا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زا سپ  الاک  لیوحت  رهشون و  ردنب  مان  هب  هدنتسرف  طسوت  میقتسم  تروصب  الاک  لاسرا  دریگیمن و  رارق  یسررب  دروم  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف ،  شیپ  تسویپ  مدع 

.دشابیم هدنشورف  هدهعب  لک  هرادا  نیا  رابنا  برد  باسح ،  هیوست 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115184-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخروتوم هناخروتوم دنمشوه   دنمشوه لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 5959
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6229555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PROGRAMMABLE CONTROLLER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092179001182 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دشاب هناماس  رد  هدش  جرد  نامز  اب  قباطم  یلام  داهنشیپ  رابتعا  - 

.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لماک  روطب  ینف  داهنشیپ 
.دنشاب هدش  تبث  تفن  ترازو   AVL رد تسیابیم  مالعتسا  رد  هدننک  تکرش  یاه  تکرش  یمامت 

061-53183339: نفلت
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

ملق  2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هناماس  رد  هدش  جرد  نامز  اب  قباطم  یلام  داهنشیپ  رابتعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لماک  روطب  ینف  داهنشیپ 

.دنشاب هدش  تبث  تفن  ترازو   AVL رد تسیابیم  مالعتسا  رد  هدننک  تکرش  یاه  تکرش  یمامت 
061-53183339: نفلت

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PROGRAMMABLE CONTROLLERPROGRAMMABLE CONTROLLER ناونع : : ناونع 6060
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6229890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Part for scada system تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005519 زاین :  هرامش 

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

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

1401/11/25 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Part for scada systemPart for scada system ناونع : : ناونع 6161
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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 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6230160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  تاصخشم  اب  قباطم  یتعنص  رورس  تروپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع دیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 

1101091592001366 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   ICP DAS هدنزاس عجرم   ICP CON یتراجت مان   i-7561 لدم  RS 232/422/485 درادناتسا اب   PLC هاگتسد یطابترا  لوژام  الاک :  مان 
تعنص ناماروا  ماهم 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  ( تسویپ  تسیل  اب  قباطم  دیاب  ینف  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع دیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 

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

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتعنص یتعنص رورس   رورس تروپ   تروپ ناونع : : ناونع 6262
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دنرم کینیلک  یلپ   :: 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 14 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لسوریآ قیرحءافطا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006009000010 زاین :  هرامش 

دنرم کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش ربتعم  کرادم   - دوش تسویپاهامرفراک  لماک  تاصخشماب  هارمه  هدافتسا  دروم  متسیسزا  یراک  هموزر  - دوش تیاعر  الماک  یاهدنب 7-8-9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیمن هداد  رثا  بیترت  صقان  کرادم  هب  - دوش هیارا  هدوزفا  شزرارب  تایلام  مان  تبث  یهاوگ  - دوش هیارا  رظن  دروم  نامزاسزا  تیلاعف  زوجمو 

5416715595 یتسپ :  دک  دنرم ،  یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  ، بارحم عطاقت  زا  رت  نیئاپ  ، یربجنردیهش نابایخ  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42277702-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42277701-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPGM-148-1401-727 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6228567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرالآ ریاف  یولبات  ددع  کی  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسوریآ لسوریآ قیرحءافطا   قیرحءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6363

مرالآ مرالآ ریاف   ریاف یولبات   یولبات ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 6464
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/14 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لالح فشاک  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  یحارط  هرواشم  تامدخ  ناونع : 

14014305 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2023/02/05 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاعالطا  قبط  ) یتاسیسات مالقا  فیدر   8 ناونع : 

14014367 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/05 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لالح لالح فشاک   فشاک وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 6565

نلیپورپ نلیپورپ یلپ   یلپ نشوب   نشوب رسکی   رسکی وناز   وناز یجیرتراک -  -  یجیرتراک یمرها   یمرها طولخم   طولخم ریش   ریش یزغم   یزغم طولخم - - طولخم ریش   ریش نزخم   نزخم یتاسیسات   یتاسیسات مالقا   مالقا فیدر   فیدر   88 ناونع : : ناونع 6666

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/11 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتاسیسات مالقا  فیدر   5 ناونع : 

14014293 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/05 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6229147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

flame detector تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001584 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  . HANS HENNING Co هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   FLAME DETECTOR یتراجت مان  یتعنص  هروک   FD3025 روتکتد الاک :  مان 

رهگ لگ  نهآ  گنس 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم لاطبا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  دنب 10  لیمکت  تسویپ و  لیاف  تاحفص  هیلک  ندومن  رهم  روتکاف ، شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3311-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: 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

یتاسیسات یتاسیسات مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6767

flame detectorflame detector ناونع : : ناونع 6868

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   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456263 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/10هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش تقد  تاحیضوت  هب  ) پاتسا ریاف  داوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6229779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادگج زکرم  قیرح  ءافطا  یاهردنلیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002436 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

کساج رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق دقع  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33330834-076  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

پاتسا پاتسا ریاف   ریاف داوم   داوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا یاهردنلیس   یاهردنلیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6229813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کساج زکرم  قیرح  ءافطا  یاهردنلیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002437 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

کساج رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق دقعاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33330834-076  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6229936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیمز 1*35 لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000390 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریما لباک  ناهام  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یبوچ  هرقرق   KV 0/3 ژاتلو  1x150 mm^2 عطقم حطس  یسم   N2XY قرب لباک  الاک :  مان 

رتم 700 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاک هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلع  هب.دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  اشوک  یاقآ  یلخاد 367  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  .تسا  هدش  باختنا  هطوبرم 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070225-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاهردنلیس   یاهردنلیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

3535 ** 11 ینیمز   ینیمز لباک   لباک ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  3636   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ROUTER CISCO ISR 4331 SECURITY-K9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092131000200 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WAG160N لدم  ADSL هکبش رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتسب لمح و  هنیزه  .تسا  یمازلا  داتس  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  .دیئامرف  هجوت  تسویپ  تسیل  اب  قباطم  یتساوخرد  یالاک  حرش  اب  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 02181313441 نفلت  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  یدنب 

1581773511 یتسپ :  دک  کالپ 200 ،  حتفم  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یناقلاط  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81310-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81313228-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ROUTER CISCO ISR 4331 SECURITY-K9ROUTER CISCO ISR 4331 SECURITY-K9 ناونع : : ناونع 7373

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  ویسپ "  " هکبش رورس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000376 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   PANDUIT یتراجت مان  هکبش  تاطابترا  یشک و  لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  الاک :  مان 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع 
تس 11,066 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  تکرش  گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دشاب یمازلا  یتلود  نیماضت  همان  نآ  قباطم  یکناب  نیمضت  هیارا  تسویپ و  هنومن  قباطم  دادرارق  دقع 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت برغ  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6228234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  اه  یدنمزاین  لماک  تسیل  هارمهب  شش  راهچ و  هس و  زیاس  تکاد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001106000149 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 20  هتسب   m 2 لوط  30x30 mm زیاس  cm 3 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 

هتسب 100 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم  اه  یدنمزاین  لماک  تسیل  هارمهب  شش  راهچ و  هس و  زیاس  تکاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1341773111 یتسپ :  دک  نارهت ،  برغ  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  نامتخاس  نیعم -  داتسا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66003748-021  ، 66025151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66028425-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویسپ ویسپ هکبش   هکبش رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7474

هریغ هریغ وو   چوس   چوس -- یشک یشک لباک   لباک -- تکاد تکاد ناونع : : ناونع 7575

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

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

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

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

6228272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  هکبش  رتویپماک و  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناگدنز 09179162855 مناخ  ینف :  سانشراک 

1101091990000285 زاین :  هرامش 
نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

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

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

32531191-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32531194-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   رتویپماک   رتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ کرادم  قبط  یزادنا  هار  بصن و  هارمهب  هکبش  تازیهجت  هارمهب  تنیالک  نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004350000227 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
.هدش تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  - 

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

1401/11/22 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداهنشیپ تمیق  ماجنا  مدع  تروص  رد  دوش  یرازگراب  اجکی  تروصب  یمسر  روتکاف  شیپ  هارمهب  اضما و  رهم و  امتح  هدش  تسویپ  ینف  کرادم  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  در 

4815733971 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  ، جیسب هارگرزب  یادتبا  ، رابیوج هار  هس  ( هر ) ماما نادیم  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33044129-011  ، 33044104-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33362569-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمهب   هارمهب هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت هارمهب   هارمهب تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 7777

 ...  ... وو لرتنک   لرتنک ریش   ریش یکیرتکلا   یکیرتکلا روتوم -  -  روتوم رتراتسا   رتراتسا یسیطانغم -  -  یسیطانغم هلر   هلر تنسرولف -  -  تنسرولف پمال   پمال هکبش -  -  هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  20 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005635 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
لرتنک ریش  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

تنسرولف پمال  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یسیطانغمورتکلا هلر  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا روتوم  رتراتسا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یسیطانغمورتکلا هلر  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یترارحویژ یورین  دلوم  هاگتسد  الاک :  مان 

تس 15 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  هدادرثا  بیترت  تروصنیاریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  قوف  هناماس  رد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد
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نامرک یخیرات ) تفاب   ) جنپ هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش  . دشاب نامرک  نکاس  دیاب  امتح  دوش  یزارگرب  دیاب  اددجم  یرازگ  تمیق  زا  سپ  هک  هحفص  بلاق 6  رد  ملق  رب 77  لمتشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب دات  دروم  ربتعم و 

1101095088000026 زاین :  هرامش 
نامرک یخیرات ) تفاب   ) جنپ هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ نامژار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان  هداتسیا  کر   6ES7408 لدم یکیتسالپ  لماک  نف  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

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

دروم ربتعم و  تکرش   . دشاب نامرک  نکاس  دیاب  امتح  دوش  یزارگرب  دیاب  اددجم  یرازگ  تمیق  زا  سپ  هک  هحفص  بلاق 6  رد  ملق  رب 77  لمتشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم طسق  رد 8  هنیزه  تخادرپ.دشاب  دات 

7614839669 یتسپ :  دک  هارراهچ ،  شبن  رنهاب  دیهش  نابایخ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32253279-034  ، 32254094-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32254094-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش  . . دشاب دشاب نامرک   نامرک نکاس   نکاس دیاب   دیاب امتح   امتح دوش   دوش یزارگرب   یزارگرب دیاب   دیاب اددجم   اددجم یرازگ   یرازگ تمیق   تمیق زازا   سپسپ   هکهک   هحفص   هحفص   66 بلاق   بلاق ردرد   ملق   ملق ربرب  7777   لمتشم   لمتشم ناونع : : ناونع
دشاب دشاب دات   دات دروم   دروم وو   ربتعم   ربتعم

7979
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

COMMUNICATION MODULE FSC ETHERNET تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001268 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   6GK1161-3AA01 لدم  CP1613 یتعنص تنرتا  اب  رتویپماک  یطابترا  لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

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

37052182-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

D4/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ea.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ZTE DPBXO تراک 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

COMMUNICATION MODULE FSC ETHERNETCOMMUNICATION MODULE FSC ETHERNET ناونع : : ناونع 8080

ZTE DPBXOZTE DPBXO تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

go.tci.ir :: عبنم خیراتات 1401/11/11عبنم خیرات 1401/11/9  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ع)  ) اضر ماما  زکرم  اهلگ  وفاک 06  یبرس  هنوبآ  ضیوعت  یزکرم و  تیوقت  حرط  تاموزلم  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

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مالعتسا دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/57/4 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات  خیرات 1401/11/09  زا  داهنشیپ  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/11/11

6228947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ع)  ) اضر مامازکرم  اهلگ  وفاک 06  یبرس  هنوبآ  ضیوعتو  یزکرم  تیوقت  حرط  یارجا  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

0606 وفاک   وفاک یبرس   یبرس هنوبآ   هنوبآ ضیوعت   ضیوعت وو   یزکرم   یزکرم تیوقت   تیوقت حرط   حرط تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

0606 وفاک   وفاک یبرس   یبرس هنوبآ   هنوبآ ضیوعتو   ضیوعتو یزکرم   یزکرم تیوقت   تیوقت حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8383
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/2222/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/11/9   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هپت هوارم  ناتسرهش  عباوت  زا  ماما  قآ  ناپق و  زکارم  یریاد  تهج  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

ناهفصا تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6228991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ فجن  نادزوج  یتعنص  کرهش   FTTH حرط یارجا  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

زکارم زکارم یریاد   یریاد تهج   تهج ناونع : : ناونع 8484

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش   FTTHFTTH  حرط حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8585

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

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

زا 140 ھحفص 54 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nfqckpc72b6zq?user=37505&ntc=6228948
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6228948?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n7lbpasvlk2tz?user=37505&ntc=6228991
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6228991?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000519 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BROCADE BLADE SYSTEM 4/12 SAN SWT UPG LTU لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

33967593 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

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  رتویپماک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003538 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP201-180 لدم هکبش   KVM چیئوس الاک :  مان 

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

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

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

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم هکبش   هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 8686

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم رتویپماک   رتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6229234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco C9200L-24T-4G-E چیئوس هاگتسد  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001005000042 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور  هدننک :  رازگرب 
Cisco C9200L-24T-4G-E چیئوس هاگتسد  هس  دیرخ  - 

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

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

هداد رثا  بیترت  روکذم  داهنشیپ  هب  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  تکرش و  دوخ  یتناراگ  هئارا  ندوب ، لانیجروا  ون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  یلام  یرادا - لاور  یط  الاک  دیئات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  انمض  .دش  دهاوخن 

1175753965 یتسپ :  دک  روشک ،  یمسر  همانزور  رهش -  کراپ  یبونج  علض  تشهب -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55602050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55639138-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم   SSL یتینما همانیهاوگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000520 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

33967469 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

Cisco C9200L-24T-4G-ECisco C9200L-24T-4G-E  چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم   SSLSSL یتینما   یتینما همانیهاوگ   همانیهاوگ ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6229284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003925000039 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-24T-S لدم هنایار  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.ددرگ لیوحت  تسویپ  لودج  قبط  تسیاب  یم  الاک  هدوب و  هناماس  رد  تکرش  تهج  افرص  هدش  تبث  یالاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714617161 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسا  بعش  هرادا  نمهب  یهار 22 هس  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38100194-083  ، 38100184-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38100185-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CISCOCISCO چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 9090

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

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

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

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

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

6229476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یئویدار  هکبش  میسیب و  ریمعت  یرادهگن و  ، ینابیتشپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000288 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ یبرغ ناجیابرذآ   ناجیابرذآ ناتسا   ناتسا یئویدار   یئویدار هکبش   هکبش وو   میسیب   میسیب ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ،، ینابیتشپ ینابیتشپ ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دجاسم روما  هب  یگدیسر  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 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هداد  روتکاف  شیپ  لدم  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HUAWEI AR-1833 مدوم

1101095308000123 زاین :  هرامش 
دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یمکح امه  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان   W300D لدم میس  یب  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دوش هداد  روتکاف  شیپ  لدم  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
HUAWEI AR-1833 مدوم

1316713499 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  دراطع  هچوک  شبن  یبونج  هاگشناد  نابایخ  یروهمج  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66499068-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66958996-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میس میس یبیب   مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 9292
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدیدرگ تسویپ  تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  هکبش  چیوس   3176810385 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا

1101093202001166 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   24TCL+2960 لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 9393
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زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6229647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگاب   WS C3850-12X48U لدم تروپ  وکسیس 48  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگاب  QSFP-40G SR-BD لدم یرون  ربیف  لوژام 

1101090994000027 زاین :  هرامش 
زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
راک بسک و  ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   AKR لدم  PLC هاگتسد یطابترا  لوژام  الاک :  مان 

ماس
ددع 5 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراکزور تدمب 20  دات  بصن و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   - رغت لباقریغ  ینف  یاه  هصخشم  دنشاب -  یم  هباشم  عون  زا  یباختنا  یاهدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشدهاوخ ماجنا  هاگشناد  لحم  رد  لیوحت  هدوب و  هدننک  نیمات  هدهعرب  لاسرا  لمح و  یاه  هنیزه  یمامت  -

دک مولع ،  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  (ع -) اضر ماما  ناتسرامیب  یوربور  تشگلگ -  نابایخ  یدازآ -  نابایخ   - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5165665931 یتسپ : 

33357283-041  ، 33355921-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33359680-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   4848 وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 9494
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ناتسا یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ تردق  هنالاس 18 %  دیسررس 1404/03/26  اب  هنازخ  قاروا  تخادرپ  طیارش  یتسویپ  تاصخشم  قبط  لاو  ریاف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  هبساحم  رادیرخ  طسوت 

1201003224000086 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ددرگ یم  هبساحم  رادیرخ  طسوت  دیرخ  تردق  هنالاس 18 %  دیسررس 1404/03/26  اب  هنازخ  قاروا  تخادرپ  طیارش  یتسویپ  تاصخشم  قبط  لاو  ریاف  دیرخ  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

لماک جیکپ   1 دادعت : 
1401/11/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت یقرش  ناجیابرذآ  یاهنادنز  لک  هرادا  یلباک  لپ  هب  هدیسرن  نمهب   29 راولب زیربت  رد  لیوحت  هدوب  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنیجنر 09141142877 سدنهم   04133311101

5157713111 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یلباک  لپ  زا  رتالاب  نمهب  راولب 29  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33311101-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323864-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش   :: 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

6229914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاو لاو ریاف   ریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

...و ...و هنایار - - هنایار هکبش   هکبش یکیتسالپ   یکیتسالپ ینیمز   ینیمز تکاد   تکاد - - PVCPVC  سنج سنج هداس   هداس تکاد   تکاد ناونع : : ناونع 9696
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دشابیم  هزور  تخادرپ 60 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هدهاشم  تسویپ  کرادم  امتح  روتکاف  شیپ  رودص  تهج 

یلاکیم 09123996352 یگنهامه
1101096102001578 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 12  هتسب   m 2 لوط  50x30 mm زیاس  cm 5 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 

هتسب 50 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 20  هتسب   m 2 لوط  30x30 mm زیاس  cm 3 یلخاد رطق   PVC سنج رادرایش  تکاد  الاک :  مان 
اتیپوس

هتسب 150 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 10  هتسب   m 2 لوط  50x12 mm زیاس  cm 5 یلخاد رطق   PVC ینیمز تکاد  الاک :  مان 
هتسب 50 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
یاه هناماس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ماهر  رتسگ  هداد  دنمشوه  یاه  هناماس  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   duc-10 لدم هرمن 10  یکیرتکلا  هکبش  تکاد  الاک :  مان 

ماهر رتسگ  هداد  دنمشوه 
ددع 300 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
نایناریا هزاس  یلباک  کیرتکلا  ید  هدننک  هضرع  عجرم   DKC یتراجت مان   BRENTA لدم  m 2 زیاس یکیتسالپ  تکاد  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

سراپ شوماخ  شتآ  ینمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دنولا  هدنزاس  عجرم   16x25 mm زیاس یکیتسالپ  سنج  هرمن 2/5  تکاد  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
ییاضر نیرسن  هدننک  هضرع  عجرم  بوناد  هدنزاس  عجرم   m 2 لوط  cm 9 زیاس هنایار  هکبش  یکیتسالپ  ینیمز  تکاد  الاک :  مان 

هخاش 50 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ ود  تسویپ (  طیارش  تاصخشم و  قبط  هکبش  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000218 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اوتحم عیزوت  یا  هکبش  تازیهجت  ای   CDN تازیهجت الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  یسررب  تساوخرد  الاک ،  دنرب  تاصخشم و  روتکاف و  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.الاک لیوحت  زا  سپ  زور  باسح 20  هیوست 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  لمح و  هنیزه 
.دشاب یم  یمازلا  نایضاقتم  یارب  ناریا  تفن  یلم  تکرش  تسارح  زا  تیحالص  دیئات  ندوب  اراد  هجوت : 

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

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

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ ودود   تسویپ (  (  تسویپ طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9797

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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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6229996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ترا هلیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002749 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کر  دربراک  راب  ترا  هلیم  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هنومن  هئارا  زاین  تروص  رد  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6230022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام ناتسا  رد  ناغماد   - یراسو رهشهب  - رسلباب یکاخ  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  یزاسهب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002439 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یارب.دوش مالعا  دک  ناریا  کی  رد  داهنشیپ  تیریدم ، نیا  طسوت  دک  ناریا  ندومنن  مالعا  تروص  رد  یلک و  تروص  هب  همیمض ، امتح  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعجارم  همیمض  هب  امتح  تاعالطا  بسک  تمیق و  داهنشیپ 

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

32314970-011  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ترا ترا هلیم   هلیم ناونع : : ناونع 9898

ناردنزام ناردنزام ناتسا   ناتسا ردرد   ناغماد   ناغماد  - - یراسو یراسو رهشهب   رهشهب -- رسلباب رسلباب یکاخ   یکاخ یرون   یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک وو   یرافح   یرافح وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 9999

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

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6230025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدشدیدجت عوطقم -)  ) میس یب  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001159000223 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817653449 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224485-038  ، 32244854-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250997-038 :: 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

ناگدنیامن6228183 طابترا  تیریدم  تامدخ  هحفص 25)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت6228273 تراظن  هناماس  یزکرم  چیئوس  رورس و  کر و  ییاجباج  هحفص 82)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6228519 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 82)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6228614 ، کر لحم  ات  اهدون  بصن  لحم  زا  هکبش  یشک  لباک  لنپ ، چپ  بصن  کر ،  بصن  تامدخ 
یسکلف بصن  تکاد ، بصن  اهدون ،  بصن 

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنرتنیا6229767 دناب  یانهپ  هحفص 25)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنارتنیا6229770 دناب  هحفص 25)یانهپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نهآ6229871 هار  لک  هرادا  یتایلمع  یاه  متسیس  رورس  هاگتسد  هحفص 25)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتعنص6230160 رورس  هحفص 35)تروپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هدشدیدجت هدشدیدجت عوطقم -) -) عوطقم  ) ) میس میس یبیب   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینالعا تاصخشم  قبط  نیمضت -) اب  ) ون یتعنص  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092196000190 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تعنص ارف  نایناریا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   in 55 زیاس  BDL 5588XH لدم لاووئدیو  یرس   LED یتعنص رگشیامن  الاک :  مان 

داگراساپ
هاگتسد 4 دادعت : 

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

ًافرص دوش و  یراددوخ  کوتسا  یالاک  تمیق  داهنشیپ  زا  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  زاوها ،  هقطنم ی  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارادساپ  هاپس  بنج  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6173873139

34448072-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34448072-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینالعا ینالعا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نیمضت -) -) نیمضت اباب   )) ونون یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش  LED رگشیامن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094922000041 زاین :  هرامش 

زیربت یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یدئاق اضرمالغ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TOP LED هدنزاس عجرم   P25 لدم  1/792x1/152 m داعبا یرهش   LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یرورض  هموزر  زوجم و  هئارا  ددرگ  ءاضما  رهم و  دیاب  ناگدننک  نیمات  فرط  زا  لوبق  تروص  رد  هک  یتسویپ  طیارش  قبط  یرهش   LED رگشیامن  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

5174745569 یتسپ :  دک  اه ،  هنایاپ  نامزاس  رطاخنامیلس  نابایخ  یاهتنا  ناحیروبا  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34785400-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34785005-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش   LEDLED  رگشیامن رگشیامن ناونع : : ناونع 102102

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

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

زا 140 ھحفص 68 
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6229636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا یتعنص 55   LCD روتینام هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000408 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
یرادا یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   BENQ یتراجت مان   PH550 لدم  in 55 چنیا بسح  رب  رگشیامن  زیاس  یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

زادرپ نایار  ناتسزوخ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 43 زیاس  43SE3B لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تسویپ  رد  تکرش  اضما  رهم و  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  هئارا 

ددرگ دیق  امتح  لوصحم  دنرب  مان 

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

چنیا چنیا   5555 یتعنص   یتعنص   LCDLCD  روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 103103

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

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

زا 140 ھحفص 69 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7scyv55hac9cs?user=37505&ntc=6229636
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6229636?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6228142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یرس تسویپ 1 تسیل  قبط  درادناتسا  بسانم  هیاپو  تاقلعتم  هیلکاب  یگدننار  ییامنهار و  مئالعو  اهولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001621000346 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   NB لدم تباث  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهدنرب قبط  امتح.تسا  هدنشورفاب  تدوع  هنومن و  دات  لمح  هنیزه.لماک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 60 تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم تدوع  راب  لک  الاک  کی  دات  مدع  تروص  رد.تسیمازلا  یلغش  طبترم  کرادمو  روتکافشیپ  هئارا.دوش  یراذگ  تمیق  یتساوخرد 

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

51003310-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6228180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  هدنباتزاب  مئالع  عاونا  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005132000053 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  هدنباتزاب  مئالع  عاونا  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33260028-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242420-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درادناتسا درادناتسا بسانم   بسانم هیاپو   هیاپو تاقلعتم   تاقلعتم هیلکاب   هیلکاب یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالعو   مئالعو اهولبات   اهولبات ناونع : : ناونع 104104

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم هدنباتزاب   هدنباتزاب مئالع   مئالع عاونا   عاونا بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 105105

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

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

زا 140 ھحفص 70 
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کیبآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6228334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یراذگراب  ءاهب  مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم  رتم  عافترا 9  هب  ینابایخ  هفرط  ود  غارچ  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005082000047 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  کیبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سوناروا رون  ناشفا  هدننک  هضرع  عجرم  ایدنآ  یتراجت  مان   m 9 زیاس  Anf لدم یزلف  سنج  ینابایخ  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

کیبآ رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 09127879016  اب  یگنهامه  تهج  ** تسا یمازلا  یسررب  تهج  تکرش  تاصخشم  هدش و  زیلانآ  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3441813113 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یناقلاط -  هلا  تیآ  نابایخ  کیبآ ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32822454-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823450-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6228753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یکیفارت ،  هدننک  ادج  عاونا  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005132000054 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  یکیفارت ،  هدننک  ادج  عاونا  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33260028-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242420-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش یراذگراب   یراذگراب ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف ردرد   هدش   هدش رکذ   رکذ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم رتم   رتم   99 عافترا   عافترا هبهب   ینابایخ   ینابایخ هفرط   هفرط ودود   غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

یکیفارت یکیفارت هدننک   هدننک ادج   ادج عاونا   عاونا بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 140 ھحفص 71 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/s8z5teqbjfgkd?user=37505&ntc=6228334
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6228334?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tu5d2vvb78vaw?user=37505&ntc=6228753
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6228753?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دهشم یرادرهش  دنامسپ -  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 9هرامش  - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 11عبنم  - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229001 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/11/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناشورف گنر  ناگدنشورف  نامتخاس -  ناشاقن  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامزاس ینف  هنیواعم  بنج  ریدغ  ظفاح و  لپ  لصاف  دح  ینامیلس  مساق  دبهپس  دیهش  راولوب  دهشم  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

نفلت 05133233267  05133233351 :: نفلت :: 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

کلم غاب  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 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6229099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب یاهب  مالعتسا  رد  جردنم  طیارش  قبط  درز  یبآ و  دیفس ،  یاه  گنر  هب   T.P 784 زیرگ بآ  ونان  یلودج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401 هناماس رد  هدش 

1101093078000022 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  کلم  غاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناینامرک ماب  دیفس  هدننک  هضرع  عجرم  سیت  یتراجت  مان   kg 30 دیفس گنر  ینلیتا  یلپ  لطس   T.P 785 بآ هیاپ  رب  لودج  امن  گنر  الاک :  مان 
لطس 3,500 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
کلم غاب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - هناماس رد  هدش  یراذگراب  یاهب  مالعتسا  رد  جردنم  طیارش  قبط  درز  یبآ و  دیفس ،  یاه  گنر  هب   T.P 784 زیرگ بآ  ونان  یلودج  گنر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنگنز یگنهامه 09166178858  نفلت 

.تسا حیحص   1401 نمهب حبص 13 ات 10 خساپ  تلهم 

6395133163 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نابایخ  کلمغاب -  کلم ،  غاب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43723060-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43722299-061 :: 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 گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

درز درز وو   یبآ   یبآ دیفس ،  ،  دیفس یاه   یاه گنر   گنر هبهب     T .P 784T.P 784  زیرگ زیرگ بآبآ   ونان   ونان یلودج   یلودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

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

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

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

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

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

6229281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک  حرط  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000287 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو بایا   بایا روظنمب   روظنمب وردوخ   وردوخ نیمات   نیمات یکیفارت -  -  یکیفارت وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات یایا (  (  هداج   هداج یمومع   یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح تراظن   تراظن لرتنک   لرتنک حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تسیل   تسیل هبهب   عوجر   عوجر لنسرپ )  )  لنسرپ یاذغ   یاذغ نیمات   نیمات باهذ -  -  باهذ

1101 10
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نادابآ ود  هقطنم  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 14 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینتب 60*60 لاد  بلاق  1200 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094899000337 زاین :  هرامش 

نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یفیرش سابع  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 عافترا  20x60 cm داعبا ینتب  لاد  کولب  الاک :  مان 

ددع 1,200 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

.دوش  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  تسویپ  یاهلیاف 
.ددرگ یم  تمیق  لاطبا  بجوم  هاگشورف  تکرش و  کرادم  تسویپ  مدع 

6315975357 یتسپ :  دک  هاگتسیا 12 ،  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53360500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53360501-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

6060 ** 6060 ینتب   ینتب لاد   لاد بلاق   بلاق 12001200 ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

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

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

6229915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ یا و  هروک  گنر  اب  120*120 نیدایم ولبات  - رتم 3 ردم 2 هیاپ ویا  هروک  گنراب  33*80 رباعمولبات دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هدهع  هب  لمح.صوصخم 

1101093439000085 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  نارانچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   inx3 m 2 زیاس ینهآ  سنج  یماظتنا  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
یلین رهپس  رهش  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  انشآ  یتراجت  مان   80x120 cm زیاس لیطتسم  لکش  رباعم  یراذگ  مان  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

زیربت تعنص  ناملا  ناوت  ولبات  هدننک  هضرع  عجرم   33x80 cm زیاس لیطتسم  لکش  رباعم  یراذگ  مان  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
نارانچ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب لمح.صوصخم  هیاپ  یا و  هروک  گنر  اب  120*120 نیدایم ولبات  - رتم 3 ردم 2 هیاپ ویا  هروک  گنراب  33*80 رباعمولبات دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع 

9361657519 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  راولب  یادتبا  نارانچ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46126544-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46122344-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

صوصخم صوصخم هیاپ   هیاپ وو   یایا   هروک   هروک گنر   گنر اباب   12 0120 ** 120120 نیدایم نیدایم ولبات   ولبات رتم -  -  رتم 33 ردرد   22 هیاپ هیاپ وو   یایا   هروک   هروک گنراب   گنراب 3333** 8080 رباعمولبات رباعمولبات دیرخ : : دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6229984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یکیفارت ،  یاهریگ  هبرض  عاونا  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005132000052 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  یکیفارت ،  یاهریگ  هبرض  عاونا  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33260028-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242420-013 :: 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  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت یاهریگ   یاهریگ هبرض   هبرض عاونا   عاونا بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 113113

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

6228659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هتشاذگ  روتکاف  شیو  دوش  هداد  تساوخرد  الاک  دک  ناریا  نیمه  اقیقد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095308000122 زاین :  هرامش 

دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دار  ایرآ  اسرد  هدنزاس  عجرم   MS-850 لدم  2/20x3 m داعبا موینیمولآ  هشیش و  سنج  ییوشک  هگنل  ود  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

دار ایرآ  اسرد  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

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

دوش هتشاذگ  روتکاف  شیو  دوش  هداد  تساوخرد  الاک  دک  ناریا  نیمه  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1316713499 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  دراطع  هچوک  شبن  یبونج  هاگشناد  نابایخ  یروهمج  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66499068-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66958996-021 :: 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

رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6229602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارشو تساوخردریوصت  - تسا هباشمدک  ناریا  (- ددع 2) نیپو تراک  اب  تشگنا  رثا  تیلباقاب   HTN لاتیجید برد  هریگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  هب  تخادرپ 

1101090122001114 زاین :  هرامش 
رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سراپ تعنص  قاری  نامرآ  هدنزاس  عجرم   ALOCK یتراجت مان   PMAX PRO لدم نیالنآ  تشگنا و  رثا  هارمه  راد  یمشچ  هرهچ  صیخشت  هریگتسد  الاک :  مان 
سراپ تعنص  قاری  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09113154701 هدازدمحم -09112230189 ییافو سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42036356-011  ، 42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: 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

موینیمولآ موینیمولآ وو   هشیش   هشیش سنج   سنج ییوشک   ییوشک هگنل   هگنل ودود   کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 1141 14

نیپو نیپو تراک   تراک اباب   تشگنا   تشگنا رثا   رثا تیلباقاب   تیلباقاب   HTNHTN لاتیجید لاتیجید برد   برد هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدننک  نمات  هدهع  رب  شزومآ  بصن و  ارجا و  دشاب  یم  همیمض  تازیهجت  تسیل  عبرم  رتم  داعبا 50  رد  دنمشوه  هناخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  دشاب 

1101004364000269 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ریطمام تردق  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   TGH یتراجت مان  ینولیان  هتسب  یدنب  هتسب  عون  ییانشور  امد و  لرتنک  تیلباق  اب  دنمشوه  هناخ  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( عبرم رتم  یاضف 50  رد   ) دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و  لماک  یارجا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814983191 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج   عطاقت  یرتم  رولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215030-066  ، 33215031-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33215030-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

(( دشاب دشاب یمیم   همیمض   همیمض تازیهجت   تازیهجت تسیل   تسیل  ) ) عبرم عبرم رتم   رتم   5050 داعبا   داعبا ردرد   دنمشوه   دنمشوه هناخ   هناخ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  یکیلوردیهورتکلا  ییوزاب  کج  دنبهار و  اضاقت 3176810369  هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ  تساوخرد  لصا  دشابیم و 

1101093202001167 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
دازآ هقطنم  سیت  نیشام  هژاریت  هدننک  هضرع  عجرم   LONKING هدنزاس عجرم   LONKING یتراجت مان   CDM6225H یکیناکم لیب  کج  هعطق  وزاب  الاک :  مان 

راهباچ
ددع 2 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیناکم یکیناکم لیب   لیب کجکج   هعطق   هعطق وزاب   وزاب یکیلوردیه - - یکیلوردیه ورتکلا   ورتکلا ییوزاب   ییوزاب کجکج   وو   دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  لیمکت و  تسویپ  لوادج  ، تسویپ طیارش  تسیل و  ساسارب  زیم و ...  ، لیاف ، هشیگ بصن  لمح و  ، تخاس ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ لاسرا  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ 
1201001195000084 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
لاسرا هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب  لیمکت و  تسویپ  لوادج  ، تسویپ طیارش  تسیل و  ساسارب  زیم و ...  ، لیاف ، هشیگ بصن  لمح و  ، تخاس ، هیهت - 

ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  لودج  ود  عمج  ، ددرگ
نویساروکد ناملبم و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهش لیوحت  لحم  ددرگ ، یرازگراب  هناماس  رد  لودج  ود  عمج  ، ددرگ لاسرا  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب  لیمکت و  تسویپ  لوادج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  زور  تدمب 14  کناب  سانشراک  دات  خیرات  زا  لیوحت و  زا  سپ  اهالاک  هجو  تخادرپ  ، دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  اه  هنیزه  هیلک  ، دشاب یم  ناقاهد 

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

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

داهنشیپ داهنشیپ تسویپ   تسویپ هبهب   وو   لیمکت   لیمکت تسویپ   تسویپ لوادج   لوادج ،، تسویپ تسویپ طیارش   طیارش وو   تسیل   تسیل ساسارب   ساسارب وو ...  ...  زیم   زیم ،، لیاف لیاف ،، هشیگ هشیگ بصن   بصن وو   لمح   لمح ،، تخاس تخاس ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ لاسرا   لاسرا هناماس   هناماس ردرد   تمیق   تمیق

118118

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

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

زا 140 ھحفص 80 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3y3bevnqqffbe?user=37505&ntc=6229989
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6229989?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6230075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درکرهش رازاب  هبعش  تیگ  لور  کیتاموتا  یاه  برد  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسا چ و ب  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا 

1101003340000097 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یرایتخب  لاحمراهچ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هبعش  11 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن مادقا  درکرهش  رازاب  هبعش  تیگ  لور  کیتاموتا  یاه  برد  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسا چ و ب  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817715141 یتسپ :  دک  مرحم ،  نادیم 12  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225116-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240164-038 :: 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

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6230090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نجورب یزکرم  هبعش  تیگ  لور  کیتاموتا  یاه  برد  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسا چ و ب  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا 

1101003340000096 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یرایتخب  لاحمراهچ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هبعش  11 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
نجورب رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن مادقا  نجورب  یزکرم  هبعش  تیگ  لور  کیتاموتا  یاه  برد  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسا چ و ب  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817715141 یتسپ :  دک  مرحم ،  نادیم 12  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225116-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240164-038 :: 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

هبعش هبعش تیگ   تیگ لور   لور کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1191 19

هبعش هبعش تیگ   تیگ لور   لور کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یژرنا داوم و  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6228146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  هیلک  اب  یتظافح  یاهنیبرود  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096336000030 زاین :  هرامش 

ناریا یژرنا  داوم و  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SM لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 26 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   VC-700R لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 120 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
سیمارپ یتراجت  مان   NS4300N لدم  TB 4 تیفرظ  smart stor لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   WONWOO ENGINEERING CO LTD هدنزاس عجرم   WH-5100 لدم تباث  سکاب  هتسب  رادم  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
تیاده ظافح  ینمیا  هدننک  هضرع  عجرم   FERMAX یتراجت مان  لدم 4800   V 12 یکیرتکلا هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 120 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

هبعج الاک :  مان 
هتسب 60 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

کینورتکلا ماس  هدنزاس  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   48J5950 لدم  in 48 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاقلعتم تاقلعتم هیلک   هیلک اباب   یتظافح   یتظافح یاهنیبرود   یاهنیبرود تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمسر  روتکاف  هئارا  هب  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  * 

دشابیم هدنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  یژرناوداوم و  هاگشهوژپ  لحمرد  لیوحت  *
.دوش یم  هداد  تدوع  سانشراک  دات  یتسویپ و  تاصخشم  اب  تقباطم  مدع  تروصرد  *

باسح هب  زیراو  یراکزور و  تسیب  تروص  هب  تخادرپ  *

3177983634 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  راولب  تشد -  نیکشم  جرک -  زربلا  ناتسا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36280040-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36201888-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناقلاط هلا  تیا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  لخاد  هک  الاک  تاصخشم  هب  هجوت  اب  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095194000069 زاین :  هرامش 

یناقلاط هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآزکرم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931875131 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3372622-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3372622-084 :: 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

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف لخاد   لخاد هکهک   الاک   الاک تاصخشم   تاصخشم هبهب   هجوت   هجوت اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

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

6228273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  هناماس  یزکرم  چیئوس  رورس و  کر و  ییاجباج  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095360000058 زاین :  هرامش 

شیک سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدج ناکم  رد  یریوصت  تراظن  هناماس  یزکرم  چیئوس  رورس و  ییاجباج  تهج  کر  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعتسا زا  لبق  لحم  زا  دیدزاب  امتح  یرفظم .  یاقآ  سامت 09347687010 

1417633644 یتسپ :  دک  کالپ 276 ،  راولب -  امنیس  بنج  رذآ -  نابایخ 16  عطاقت  زرواشک -  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88963953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964130-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایریسم نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000289 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیرفآ  نما  یتراجت  مان   IP/I11-B850-MF لدم  IP هکبش تحت  لسکیپاگم  تلوب 8  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هوژپ هدنیآ  نانیرفآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یعشاخ یاقآ  نفلت 09139084549  اب  ییوگخساپ.دامن  لاسرا  یرازگراب و  لیمکت ،  هعلاطم و  زا  سپ  ار  تسویپ  کرادم.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزکرم   یزکرم چیئوس   چیئوس وو   رورس   رورس وو   کرکر   ییاجباج   ییاجباج وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

بایریسم بایریسم وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

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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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یزکرم

یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هنازخ  دانسا  یشخب  یدقن و  یشخب  تروص  هب  تخادرپ  کارا  هیملع  هزوح  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101003229000071 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
کسید دراه  الاک :  مان 

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

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 18 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

ویدار یلصا  تازیهجت  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
( قرب میس   ) قرب لباک  الاک :  مان 

رتم 200 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یشک میس  تکاد  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
سکلف روتکناک  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن یراذگراب  هدرک و  رهم  اضما و  ظاحل  ار  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  یراذگ و  تمیق  متیآ  هب  متیآ  ار  تسویپ  لیاف  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب هتشاد  ار  لک  هرادا  تسارح  دحاو  هیدات  یتسیاب  رظن  دروم  یاهتکرش  دنشاب و  هتشاد  ربتعم  یتناراگ  یاراد  تاعطق  هیلک 

3818953111 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  ثاریم  لک  هرادا  یگنهرف  ثاریم  نادیم  یتشهب  دیهش  کرهش  وکپه  نابایخ  کی  زاف  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3121904-0863  ، 33121904-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 125125

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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33121907-086 :: 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

هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هواجریم  نادهاز و  یاهرهش  رد  ناتسچولب  ناتسیس و  هپس  کناب  بعش  یریوصت  تراظن  هناماس  یارجا  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  - تسویپ تاصخشم  حرش 

1101004794000128 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9813694485 یتسپ :  دک  صخاش 583 ،  هپس _  کناب  تیریدم  یتعیرش _  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33219021-054  ، 33218921-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218941-054 :: 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

کناب کناب بعش   بعش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یارجا   یارجا وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسیس و هپس  کناب  کهز  یردخ  دیهش  لباز و  یرقاب  دیهش  بعش  یریوصت  تراظن  هناماس  هکبش  یارجا  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  - تسویپ تایئزج  حرش  هب  ناتسچولب 

1101004794000129 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9813694485 یتسپ :  دک  صخاش 583 ،  هپس _  کناب  تیریدم  یتعیرش _  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33219021-054  ، 33218921-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218941-054 :: 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

وو ناتسیس   ناتسیس هپس   هپس کناب   کناب کهز   کهز یردخ   یردخ دیهش   دیهش وو   لباز   لباز یرقاب   یرقاب دیهش   دیهش بعش   بعش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ تایئزج   تایئزج حرش   حرش هبهب   ناتسچولب   ناتسچولب

127127

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

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

زا 140 ھحفص 87 
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6229162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب نادهاز  رهش  رد  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  هپس  کناب  هبعش  یریوصت 3  تراظن  هناماس  رتسب  یارجا  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  - تسویپ تایئزج  حرش 
1101004794000130 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-NF284E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

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

تسا هدش  هداد  حیضوت  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9813694485 یتسپ :  دک  صخاش 583 ،  هپس _  کناب  تیریدم  یتعیرش _  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33219021-054  ، 33218921-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218941-054 :: 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

اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 64   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قباطم  لانرتنیا  دراه  نیبرود و  هباشم - دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091318000042 زاین :  هرامش 

ناویا اضر  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 64 هدننک :  رازگرب 
عجرم ویرآ  متسیس  اناد  هعسوت  هدنزاس  عجرم  دراگلا  یتراجت  مان   LPC5241M لدم ورپ  دنمشوه  زیاروتوم  زنل  ماد  یلسکیپاگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ویرآ متسیس  اناد  هعسوت  هدننک  هضرع 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  یرهوگ - یاقآ  سامت 09184221452  هرامش  .دشاب  یم  هدنرب  هدهعرب  لمح  هنیزه  ههامکی - رثکادح  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6941743835 یتسپ :  دک  جیسب ،  نابایخ  ناویا  ناویا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232968-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232951-084 :: 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

حرش حرش هبهب   نادهاز   نادهاز رهش   رهش ردرد   ناتسچولب   ناتسچولب وو   ناتسیس   ناتسیس ناتسا   ناتسا هپس   هپس کناب   کناب هبعش   هبعش یریوصت  33   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس رتسب   رتسب یارجا   یارجا وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ تایئزج   تایئزج

128128

دنمشوه دنمشوه زیاروتوم   زیاروتوم زنل   زنل ماد   ماد یلسکیپاگم   یلسکیپاگم   55 هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تالیش  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 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم سنج  ددرگ  یراذگ  تمیق  تسویپ  تاصخشم  قبط  امتح  دامرف  هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیمن هتفریذپ 

1101003054000182 زاین :  هرامش 
ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  الاک  لیوحت  دات و  زا  سپ  زور  هجو 60  تخادرپ  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن  لاسرا و  هنیزه  نامزاس  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف  هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  امتح  رابتعا  نتشاد 

یرقاب سامت 09124138405  هرامش 

1418636331 یتسپ :  دک  ش 236 ،  یبرغ - یمطاف  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66944444-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66941367-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: 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

6229606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راکنامیپ هدهعب  دص  ات  رفص  مئامض ) رد  تامدخ  یلک  حرش   ) هتسبرادم نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاقآ 09383394428-85162844 یاقآ  یگنهامه  نفلت 

1101001070000462 زاین :  هرامش 
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتعنص تازیهجت  تالآ و  نیشام  بصن  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162394-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیرتکلا6228391 تظافح  متسیس  تاعطق  ملق  هحفص 35)دیرخ 18 یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 131131

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

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  رورس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003539 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   AS5300-8E1-240-AC لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت   ACCESS رورس الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

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

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6229315 لیاف  اب  قباطم  رورس  هحفص 90)تازیهجت  )  accessaccess

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6228519 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 82)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت 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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناوریش قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوریش یبیکرت  لکیس  خاگورین   v94.2 یهاگورین یاهدحاو  لوزاگ  تخوس  ریسم  ههار  جنپ  ولو  لاب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001477000113 زاین :  هرامش 

ناوریش قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GRECON یتراجت مان   A50 لدم قیرح  مالعا  جنس  تبوطر  روتوم و  نژولاه و  پمال  ولو و  لاب  هدننک  لرتنک  هعومجم  الاک :  مان 

بونج زبس  حول  هدننک 
تس 4 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددجم دنیامن و  اضماو  رهم  لیمکتار و  تسویپ  دانسا  دیاب  امازلا  ناگدنهدداهنشیپ  دشابیم ، یراذگتمیق  رد  تدحو  تهج  افرص  هدش  رکذ  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  اهنآ  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دننک  یراذگراب  هناماس  رد 

9465115389 یتسپ :  دک  ناوریش ،  ناچوق .  هداج  رتمولیک 12  ناوریش ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36343546-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36343550-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: 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

یهاگورین6229579 یاهدحاو  لوزاگ  تخوس  ریسم  ههار  جنپ  ولو  لاب  هحفص 11)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

یهاگورین یهاگورین یاهدحاو   یاهدحاو لوزاگ   لوزاگ تخوس   تخوس ریسم   ریسم ههار   ههار جنپ   جنپ ولو   ولو لاب   لاب 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هموح نارهت و  یرهش  نهآ  هار  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001099936000045 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:30هرامش تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:30عبنم تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229025 :: هرازه هرازه :: 1401/12/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ژارتم 5000 هب  ورتم  طوطخ 1و2و3و4  یاههاگتسیا  زا  هاگتسیا  یاهوکس 10  رد  لیتسا  تاعطق  اب  نایانیبان  ددرت  هژیو  ریسم  یارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم 

هموح  نارهت و  یرهش  نهآ  هار  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هب ورتم  طوطخ 1و2و3و4  یاههاگتسیا  زا  هاگتسیا  یاهوکس 10  رد  لیتسا  تاعطق  اب  نایانیبان  ددرت  هژیو  ریسم  یارجا  تایلمع  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

رتم ژارتم 5000 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   11,250,000,000 نیمضت :  غلبم 
08:00 تعاس : 1402/06/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هموح نارهت و  یرهش  نهآ  هار  یرادرب  هرهب  تکرش  ظفاح -  عطاقت  بالقنا  نابایخ  نارهت -   ، 1131813131 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زا6229025 هاگتسیا  یاهوکس 10  رد  لیتسا  تاعطق  اب  نایانیبان  ددرت  هژیو  ریسم  یارجا  تایلمع 
طوطخ یاههاگتسیا 

هحفص 19) ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

طوطخ طوطخ یاههاگتسیا   یاههاگتسیا زازا   هاگتسیا   هاگتسیا   1010 یاهوکس   یاهوکس ردرد   لیتسا   لیتسا تاعطق   تاعطق اباب   نایانیبان   نایانیبان ددرت   ددرت هژیو   هژیو ریسم   ریسم یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا نانادبآ  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افطا co2 لوسپک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095303000057 زاین :  هرامش 

مالیا نانادبآ  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
NINGBO هدنزاس عجرم  یمرگولیک  نزو  نتراک  یدنب  هتسب  عون   kg 12 تیفرظ قیرح  افطا  دربراک  کینبرک  دیردینا  زاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ناوج نایناریا  نیون  تراجت  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   JOAN EXP AND TMP
مرگولیک 30 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
نانادبآ رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

co2 قیرح افطا  لوسپک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6971641151 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نانادبآ -  نانادبآ ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622224-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622224-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لسوریآ6228295 قیرحءافطا  متسیس  هحفص 40)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامزاس6228492 نکاما  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 11)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6229027 ءافطا  یارجا  نالعا و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 11)هصقانم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لالح6229039 فشاک  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  یحارط  هرواشم  هحفص 40)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6229189 افطا  مالعا و  متسیس  هحفص 11)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6229514 افطا  دربراک  کینبرک  دیردینا  زاگ   CO2 یواح هدننک  هحفص 11)شوماخ  قیرح  ( قیرح

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

یهاگورین6229579 یاهدحاو  لوزاگ  تخوس  ریسم  ههار  جنپ  ولو  لاب  هحفص 11)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

قیرح6229779 ءافطا  یاهردنلیس  هحفص 40)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح افطا   افطا دربراک   دربراک کینبرک   کینبرک دیردینا   دیردینا زاگ   زاگ   CO2CO2 یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 135135

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

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

زکرم6229813 قیرح  ءافطا  یاهردنلیس  هحفص 40)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسد6229874 کیتاموتا  ریغ  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  تایلمع  هیلک  هحفص 11)راذگاو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ6228372 راشف  تیوقت  یاههاگتسیا  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  هحفص 20)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریمعت6228806 یرادهگن و  ینابیتشپ   ، بصن  ، هعطق  ، نیمات هزوح  رد  دنمناوت  یاهتکرش  ییاسانش 
نامتخاس یریوصت  تراظن  متسیس 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  " " 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

6229640( دشاب یم  همیمض  تازیهجت  تسیل   ) عبرم رتم  داعبا 50  رد  دنمشوه  هناخ  تازیهجت  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

وراد اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  لدم 2475  سناسرولف  روتکتد  لسولف  هعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094348000003 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناریا کینورتکلا  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ورکیم  یتراجت  مان   MPS-10A لدم  10A لسوتف هلر  الاک :  مان 

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

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

یراذگ راب  تکرش  اضماو  رهم  اب  هناماس  رد  اددجم  نآ  لمیکت  زا  دعب  هعلاطم و  تقد  اب  ار  نآ  افطل  تسویپ  تسیل  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09372594848: سانشراک.دیئامن

 : یتسپ دک  وراد ،  اذغ و  تنواعم  نادهاز  مولع  هاگشناد  یرادا  عمتجم  یباسح  رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4346398167

33372056-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372057-054 :: 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

سناسرولف6228199 روتکتد  لسولف  هعطق  دیرخ  /MPS-10A لدم  10A لسوتف هحفص 95)هلر  روتکتد  ( روتکتد

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

6229147flame detector(40 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه 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

هبعش6230075 تیگ  لور  کیتاموتا  یاه  برد  یاهمتسیسیارجا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هبعش6230090 تیگ  لور  کیتاموتا  یاه  برد  یاهمتسیسیارجا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سناسرولف سناسرولف روتکتد   روتکتد لسولف   لسولف هعطق   هعطق دیرخ   دیرخ //MPS- 10AMPS- 10A  لدم لدم   1010 AA  لسوتف لسوتف هلر   هلر ناونع : : ناونع 136136
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نادمه ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6229110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا هنیزهو  نادمه  ناتسا  اب  تیولوا.تسویپ  تاصخشم  قبط  هباشم  دک  اب  زنل  ددع  ود  یساکع و  نیبرود  هاگتسدکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف  اب 

1101000107000068 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نونک نتراک   A 470 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   VCL-HG0737X لدم  mm 37 دیاو نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   VCL-D2046 لدم  mm 46 هلت نیبرود  زنل  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( هامکی دودح  ) یدقن تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6518788161 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  روشحلس  یرتم  نازابناج 18  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34229844-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222630-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسرا لاسرا هنیزهو   هنیزهو نادمه   نادمه ناتسا   ناتسا اباب   تیولوا.تسویپ   تیولوا.تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هباشم   هباشم دکدک   اباب   زنل   زنل ددع   ددع ودود   وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود هاگتسدکی   هاگتسدکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هدنشورف   هدنشورف اباب  

137137
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ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6229131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاقلعتم  سنارفنک و  ویدیو  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092247000082 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   LOGITECH یتراجت مان   PTZ PRO لدم یزیمور  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

وریپسا دیراورم 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.تسیمازلا مآ  دافم  لوبق  هعلاطم و  هدوب و  تسویپ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33614805-087  ، 33241337-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235255-087 :: 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

تاقلعتم6228146 هیلک  اب  یتظافح  یاهنیبرود  هحفص 82)تساوخرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیاف6228227 لخاد  هک  الاک  تاصخشم  هب  هجوت  اب  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
دشاب یم  تسویپ 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتظافح6228306 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 20)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هژورپ6228312 یارجا  تهج  یزاس  دنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ 
( هتسبرادم یاهنیبرود   ) یزاورپ پمر  اه و  هنایشآ  یریوصت  تراظن  یاهمتسیس 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بایریسم6228425 نیبرود و  هحفص 82)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6228519 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 82)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کناب6228607 بعش  یریوصت  تراظن  هناماس  یارجا  نیبرود و  هحفص 82)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسویپ تسویپ تاقلعتم   تاقلعتم وو   سنارفنک   سنارفنک ویدیو   ویدیو نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 138138
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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

دیهش6228837 لباز و  یرقاب  دیهش  بعش  یریوصت  تراظن  هناماس  هکبش  یارجا  نیبرود و  دیرخ 
هباشم دک  ناریا  - تسویپ تایئزج  حرش  هب  ناتسچولب  ناتسیس و  هپس  کناب  کهز  یردخ 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاصخشم6229110 قبط  هباشم  دک  اب  زنل  ددع  ود  یساکع و  نیبرود  هاگتسدکی  دیرخ 
دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزهو  نادمه  ناتسا  اب  تیولوا.تسویپ 

هحفص 20) نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6229131 تاقلعتم  سنارفنک و  ویدیو  هحفص 20)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

ناتسیس و6229162 ناتسا  هپس  کناب  هبعش  یریوصت 3  تراظن  هناماس  رتسب  یارجا  نیبرود و  دیرخ 
هباشم دک  ناریا  - تسویپ تایئزج  حرش  هب  نادهاز  رهش  رد  ناتسچولب 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادا6229193 نامتخاس  هطوحم و  تهج  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 20)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنمشوه6229233 زیاروتوم  زنل  ماد  یلسکیپاگم  هتسب 5  رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6229546 رادم  نیبرود  هحفص 82)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6229606 نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 82)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ششوپ6230323 تحت  یاه  نامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 20)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جردنم دافم  قبطدشاب  یم  هباشمالاکدک   7TB تیفرظاب G1000 یاهزاس هریخذ  یارب  FMD تعرسرپ کسید  ددع  دیرخ 28  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم 64572603 سانشراک  اب  سامت  ، دادرارق سیون  شیپرد 

1101001017000750 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  کسیدنس  یتراجت  مان   G25 لدم  GB 480 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 28 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راولب کرادم  لاسرا  سردآ  دشاب  یم  فذح  هلزنم  هب  تسویپ  کرادم  لاسرا  مدع  دوش  لاسرا  هناماس  نایاپ  زا  دعب  تعاس  رثکادح 24  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ زیهجت و  هریاد  مود  یقرش پ8 ط  ناغمرا  رایدنفسا  زا  رتالاب  اقیرفآ 

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

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094108000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبهرامش تعاس 8 یلا  خروم 1401/11/6  تعاس 8  زا   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور تدم 6 

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228539 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/11/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کارا  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  زاس  هریخذ  چیئوس  هاگتسدکی  زاس و  هریخذ  هاگتسدکی  رورس ،  هاگتسد  هس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 56.000.000.000 

نابایخ هبعش  رهش  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر   2,800,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  تیحالص  زارحا  یهاوگ  هبتر 4  لقادح  تسیمازلا -  هصقانم  هسلج  رد  تکرش  تهج  همان  یفرعم  نتشاد  هارمه  کارا -  یتشهب  دیهش 

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

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

77TBTB  تیفرظاب تیفرظاب G1000G1000 یاهزاس   یاهزاس هریخذ   هریخذ یارب   یارب FMDFMD تعرسرپ تعرسرپ کسید   کسید ددع   ددع   2828 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139

نامزاس نامزاس زاس   زاس هریخذ   هریخذ چیئوس   چیئوس هاگتسدکی   هاگتسدکی وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسدکی   هاگتسدکی رورس ،  ،  رورس هاگتسد   هاگتسد هسهس   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 140140
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092734000048 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 32  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228760 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 11   - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد ناگدننک  نیمات  زا  دوخ  زاین  دروم  زاس  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/440/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1/500/000 دیرخ : 

نارهت قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هناخریبد  هرادا  موس  هچوک  یاهتنا  رجفلاو  کرهش  یبونج  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.ir http://tenderنفلت تیاسبو تیاسبو
tavanir.org.ir http:/www.tbtb.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005070000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش  - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاقلعتم  هارمه  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

8392678 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 142142
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف یا  هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

829/01/843 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  1401/11/1 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج هعسوت   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229646 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/11/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یزاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ،  ناهبهب -  هداج  رتمولیک 23  ناتسزوخ ،  ناتسا  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6229965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باختنا تمیق  نالعا  تهجو  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  ، SSD تیاباگیگ یکینورتکلا 800  کسید  هاگتسد  دیرخ 40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدیدرگ 

1101001017000752 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان  هنایار  یزاس  هریخذ  دربراک   D4-2SFXL-800 کسید دراه  الاک :  مان 
زیراک هدیا  نف و  هدننک 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  مالعتسا  زا  تکرش  فذح  بجوم  یتساوخرد  کرادم  لاسرا  مدع  دشاب -  یم  تسویپ  لیاف  قباطم  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تاعالطا تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 143143

هدیدرگ هدیدرگ باختنا   باختنا تمیق   تمیق نالعا   نالعا تهجو   تهجو هباشم   هباشم هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا ، ، SSDSSD  تیاباگیگ تیاباگیگ   800800 یکینورتکلا   یکینورتکلا کسید   کسید هاگتسد   هاگتسد 4040 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسا تسا

144144

رورس رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 145145
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اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6230170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  رورس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000280 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ایار هدننک  هضرع  عجرم  هرک  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   MHz 1333 لاقتنا تعرس   GB 16 تیفرظ  DDR3 لدم لوژام  مر  الاک :  مان 

نارهت شیدنا 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   intel Xeon Processor X5660 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G7 لدم  storage رورس الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HEAT SINK لدم  G7 و DL380 G6 یاهرورس لماک  نف  الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

نازادرپ شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC لدم  GB 146 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
اسرب

ددع 10 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

نازادرپ شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC لدم  GB 300 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
اسرب

ددع 10 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 1.2TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 
نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

شهوژپ هناخ  ناینب  شناد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MSA 2040/SAS 800GB لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
اواف

ددع 8 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

عجرم  HP یتراجت مان   HP 8-BAY SFF HARD DRIVE CAGE FOR PROLIANT DL380 826691-B21 لدم هنایار  رورس  کسید  دراه  هظفحم  الاک :  مان 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس

ددع 20 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات طقف   - فذح هدننک  نیمات  تروصنیا  ریغ  رد  یراذگراب  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ   - دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  اهالاک  - هباشم اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  اب  قباطم  تاصخشم  تامازلا و  - یراک زور  یدقن 10  هیوست  - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - تمیق هئارا  هب  زاجم  جرک  نارهت و  ناگدننک 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یهگآ یهگآ 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

62285257TB تیفرظاب G1000 یاهزاس هریخذ  یارب  FMD تعرسرپ کسید  ددع  هحفص 99)دیرخ 28  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6228539 هریخذ  چیئوس  هاگتسدکی  زاس و  هریخذ  هاگتسدکی  رورس ،  هاگتسد  هس  بصن  دیرخ و 
نامزاس

هحفص 99) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6228760 هریخذ  تازیهجت  هحفص 99)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هطوبرم6228799 تاقلعتم  هارمه  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 99)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تساوخرد6229079 قباطم  هکبش  تحت  زاس  هحفص 46)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاعالطا6229646 یزاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 99)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هباشم6229965 هدش  باختنا  دک  ناریا  ، SSD تیاباگیگ یکینورتکلا 800  کسید  هاگتسد  دیرخ 40
تسا هدیدرگ  باختنا  تمیق  نالعا  تهجو 

هحفص 99) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس6230170 هحفص 99)تازیهجت  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

یکیناکم6229784 لیب  کج  هعطق  وزاب  یکیلوردیه - ورتکلا  ییوزاب  کج  یاهمتسیسدنبهار و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیناکم6229784 لیب  کج  هعطق  وزاب  یکیلوردیه - ورتکلا  ییوزاب  کج  یاهمتسیسدنبهار و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناتسلگ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  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 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

6228355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط طیارشو  تاصخشمریاس   hpE pROLIANT DL380 gen 10 رورس هاگتسد  کی  زایندروم  مالقا   - تسا هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه   - تسویپ لیاف 

1101003487000039 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نمادکاپ یلع  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL 380 G7 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 - تسویپ لیاف  قبط  طیارشو  تاصخشمریاس   hpE pROLIANT DL380 gen 10 رورس هاگتسد  کی  زایندروم  مالقا   - تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه 

4918937159 یتسپ :  دک  یتموکح ،  تاریزعت  لک  هرادا  یوربور  هچوک  یرادناتسا  یرادا  تیاس  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480645-017  ، 32480642-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480937-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف قبط   قبط طیارشو   طیارشو تاصخشمریاس   تاصخشمریاس   hpE pROLIANT DL380 gen 10hpE pROLIANT DL380 gen 10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   زایندروم   زایندروم مالقا   مالقا  - - تسا تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
-- هدنشورف هدنشورف هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح هنیزه   هنیزه  - - تسویپ تسویپ

146146
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6228360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  نفلت  زکرم  تهج   DL380 G10 رورس نفلت و  زکرم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686003132 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
طابترا زارفا  وگ  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  طابترا  زارفا  وگ  مایپ  هدنزاس  عجرم   PG IP-2000 لدم نفلت  زکرم  تاملاکم  طبض  رورس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد راب  لیوحت  ریظن  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  ددرگ  - همیمض  روتکاف  شیپ  ًافطل  یرابتعا -  تخادرپ  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لماک  یزادنا  هار  ات  اه  هنیزه  ریاس  هکبش و  لماک  یزادنا  هار  بصن و  ناتسرامیب ، 

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نفلت   نفلت زکرم   زکرم تهج   تهج   DL380 G10DL380 G10 رورس   رورس وو   نفلت   نفلت زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 147147
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   DL380 Gen10 8SFF CTO Server لدم  HP رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000551 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیورآ دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 CTO SERVER لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  تفن  ترازو  تسارح  تسیل  رد  تیوضع 

.ددرگیم لاطبا  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  امتح  تسیابیم  یلام  ینف و  داهنشیپ 
.هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه 

هزور یلام 60  باسح  هیوست 

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

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش دانسا 1401/11/10  دیرخ   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228540 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

جیروتسا  رورس و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی یرادرهش  راک  ماجنا  لحم 

تکراشم قاروا  ای  یکناب  همان  تنامض  ای  تراجت  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  تروص  هب  لایر  غلبم 1.250.000.000  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهع هب  یهگآ  رشن  پاچ و  هنیزه  تراجت -  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  یدقن  زیراو  تروص  هب  لایر  غلبم 1.000.000  دانسا  شورف  مان -  یب 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب 

یرادرهش تسارح  هنامرحم  هنارخیبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

ینف 03533135050 لاوس   :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   DL380 Gen10  8SFF CTO ServerDL380 Gen10  8SFF CTO Server  لدم لدم   HPHP  رورس رورس ناونع : : ناونع 148148

جیروتسا جیروتسا وو   رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 149149

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2-1401/4744 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  رورس و  مر  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاشرافس دیرخ و  دحاو  ناگنز  عیزوت  روتامروفسنارت  تکرش  وفسنارت  ناریا  تکرش  بنج  نارهت  هداج  رتمولیک 4  ناجنز   :: سردآ سردآ

02433791540 :: نفلت :: WWW.TTZCO.COMنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001100569000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228872 :: هرازه هرازه :: 1401/11/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( مود تبون  هصقانم  ) یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

طیارش و اب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  نامزاس  هداد  زکرم  زاین  دروم  یاهرورس  یزادنا  هار  دیرخ و  دراد  رظن  رد  ناهفصا  یرادرهش  یربرفاسم  یاههنایاپ  نامزاس 
دیامن  مادقا  تسویپ  تامدخ  حرش 

ناهفصا  یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
 ( مود تبون  هصقانم   : ) تیلاعف هزوح  یلک  حرش 

.دشاب یم  همیمض  هصقانم  دانسا  رد  رورس  هب  طوبرم  هصقانم  دانسا  تاصخشم و 

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

.دشاب رگید  هام  ات 3  دیدمت  لباق  هام و  لقادح 3  رابتعا  اب  ربتعم  یکناب  همانتنامض  نیمضت * :  تاحیضوت 

دیهش نابایخ  هواک  نابایخ  ناهفصا  رد  عقاو  نامزاس  هناخریبد  هب  خیرات 1401.11.24  ات  هصقانم ) رد  تکرش  هدرپس   ) فلا تکاپ  لاسرا  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش  * 
.دنشاب  یم  یتسپدک 8196848416  کالپ 64  فراع )  ) لوا هارراهچ  زا  دعب  زورهب ) هناخلگ   ) روپلداع

19:00 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

(، فراع  ) لوا هارراهچ  زا  دعب  زورهب ،) هناخلگ   ) روپلداع دیهش  نابایخ  هواک ، نابایخ  ناهفصا ،  ، 8196848416 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
( کیتامروفنا هزوح   ) یاه 302 و 303 یلخاد  و 34399980 031  اهدادرارق ) دحاو   ) نفلت 34399983 031 هرامش  کالپ 64 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه وو   رورس   رورس مرمر   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 150150

یربرفاسم یربرفاسم یاه   یاه هنایاپ   هنایاپ نامزاس   نامزاس هداد   هداد زکرم   زکرم زاین   زاین دروم   دروم یاهرورس   یاهرورس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 151151

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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زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم :: 1401/11/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا تبون  لاس 1401 -  زاوها -  ناتسلگ  ناتسرامیب   Hpe Proliant Dl380 Gen 10 8sff لدم رورس  دیرخ  تمیق  مالعتسا  یهگآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 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

6229682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(renew سانجا هئارا  مدع  ون و  سانجا  تمیق  مالعا   ) رورس قاتا  یرازفا  تخس  تاعطق  دیرخ  مالعتسا  لوا  تبون  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001173000144 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(renew سانجا هئارا  مدع  ون و  سانجا  تمیق  مالعا   ) رورس قاتا  یرازفا  تخس  تاعطق  دیرخ  مالعتسا  لوا  تبون  دیدجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617615693 یتسپ :  دک  رفولین ،  هچوک  شبن  فیرعت - دیهش  خ   - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228761-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232750-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 152152

رورس رورس قاتا   قاتا یرازفا   یرازفا تخس   تخس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 153153

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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ناگزمره ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6229933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  طیارش  قبط  شیک  هبعش  رورس  تهج  تعاس  رپمآ  دسا 42  دنلیس  تلو  یرطابددع 12  دیرخ 40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092480000009 زاین :  هرامش 

شیک هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
وکیز یتراجت  مان   AH 42 نایرج تدش   v 12 ژاتلو  mm 170 عافترا  201x166 mm داعبا  VRLA میظنت دوخ  هچیرد  یدیسا  یبرس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

یرتاب عجشا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یرتاب  عجشا  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم 
ددع 40 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  طیارش  قبط  شیک  هبعش  رورس  تهج  تعاس  رپمآ  دیسا 42  دنلیس  تلو  یرطابددع 12  دیرخ 40  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7941774349 یتسپ :  دک  شیک ،  یعامتجا  نیمات  - اه کناب  عمتجم  - یئاسن نابایخ  شیک - شیک ،  هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44422288-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44423820-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم6228146 هیلک  اب  یتظافح  یاهنیبرود  هحفص 82)تساوخرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ویسپ6228205 هکبش  رورس  هحفص 46)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یریوصت6228273 تراظن  هناماس  یزکرم  چیئوس  رورس و  کر و  ییاجباج  هحفص 82)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6228355hpE pROLIANT DL380 gen رورس هاگتسد  کی  زایندروم  مالقا   - تسا هباشمدک  ناریا 
- هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه   - تسویپ لیاف  قبط  طیارشو  تاصخشمریاس   10

هحفص 104) رورس  ( رورس

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

تسویپ6228360 تاصخشم  قبط  نفلت  زکرم  تهج   DL380 G10 رورس نفلت و  زکرم  هحفص 104)تازیهجت  رورس  ( رورس

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

تسویپ6228363 حرش  قباطم   DL380 Gen10 8SFF CTO Server لدم  HP هحفص 104)رورس رورس  ( رورس

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

زاس6228539 هریخذ  چیئوس  هاگتسدکی  زاس و  هریخذ  هاگتسدکی  رورس ،  هاگتسد  هس  بصن  دیرخ و 
نامزاس

هحفص 99) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش قبط   قبط شیک   شیک هبعش   هبعش رورس   رورس تهج   تهج تعاس   تعاس رپمآ   رپمآ   4242 دسا   دسا دنلیس   دنلیس تلو   تلو   1212 یرطابددع   یرطابددع 4040 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 154154
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

جیروتسا6228540 رورس و  تازیهجت  هحفص 104)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6228554 دراه  رورس و  مر  هحفص 104)نیمات  رورس  ( رورس

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

یربرفاسم6228872 یاه  هنایاپ  نامزاس  هداد  زکرم  زاین  دروم  یاهرورس  یزادنا  هار  هحفص 104)دیرخ و  رورس  ( رورس

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

رورس6228989 هحفص 104)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تسویپ6229315 لیاف  اب  قباطم  رورس  هحفص 90)تازیهجت  )  accessaccess

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

رورس6229357 هاگتسد  هارمه 4  هب  کناب  رازفا  دب  دض  هناماس  یاهسنسیال  هحفص 5)نیمأت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6229682 قاتا  یرازفا  تخس  هحفص 104)تاعطق  رورس  ( رورس

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

نهآ6229871 هار  لک  هرادا  یتایلمع  یاه  متسیس  رورس  هاگتسد  هحفص 25)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قبط6229933 شیک  هبعش  رورس  تهج  تعاس  رپمآ  دسا 42  دنلیس  تلو  یرطابددع 12  دیرخ 40
تسویپ لیاف  طیارش 

هحفص 104) رورس  ( رورس

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

یتعنص6230160 رورس  هحفص 35)تروپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6230170 هحفص 99)تازیهجت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6228186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SENSOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005645 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B لزید روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان   966H لدم ردول  تخوس  کنات  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

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

تسرپ ناوج  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم   HG180D لدم ردیرگ  روتوم  اوه  راشف  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفرگ دنهاوخن  رارق  یسررب  دروم  ینف  داهنشیپ  نودب  یاه  خساپ.دشاب  یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دشاب یم  یمازلا  شرافسرودص  لبق  ینف  دات  تهج  هنومن  هیارا 
دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ 

061-34122579

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23579-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردیرگ ردیرگ روتوم   روتوم اوه   اوه راشف   راشف روسنس   روسنس ردول -  -  ردول تخوس   تخوس کنات   کنات هعطق   هعطق روسنس   روسنس لزید -  -  لزید روتوم   روتوم دربراک   دربراک   GRGR راشف   راشف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 155155
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
lzx890 ینف هرامش  که 1200 روسنس   ph دورتکلا ناونع : 

14014549 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/05 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( 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   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6229121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم   RTD لپوکومرت و تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001364 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
دالوف هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   ITALCOPPIE هدنزاس عجرم   THERMOCOUPLE PT100 یتراجت مان   RTD PT100 یترارح لپوکومرت  الاک :  مان 

ناریا یژایلآ 
ددع 8 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
ورتپ ارفا  کاپ  هدننک  هضرع  عجرم  ورتپ  ارفا  کاپ  هدنزاس  عجرم   RTD لدم ید.یت.رآ  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1402/01/31 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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

lzx890lzx890 ینف ینف هرامش   هرامش 12001200 کهکه   روسنس   روسنس   phph دورتکلا   دورتکلا ناونع : : ناونع 156156

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   RTDRTD  وو لپوکومرت   لپوکومرت ناونع : : ناونع 157157
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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   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52460928 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/15هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DSL 6000 هاگتسد تهج   RX روسنس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DSL 6000DSL 6000 هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج   RXRX  روسنس روسنس ناونع : : ناونع 158158

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6229558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم 640 یژرنا  عیام  زاگ  راد  نف  رتیه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001065000337 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
 ( تسوزگا هیلخت ( نف  اب  هئارا  لباق  بعکم ، رتم  ات 900  شیامرگ 700  لباق  یاضف  یراوید ، ینیمز و  هیاپراهچ  یور  رب  بصن  تیلباق  عیام ، زاگ  تخوس : عون  - 

کیرفسمتا لعشم  زاگ و  لرتنک  ریش  کیتاتسومرت ، لرتنک  ینمیا ، زویف  یاراد  دود ، روسنس  اب  هارمه 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ههام  کی  هجو  هیوست  هدنشورف و  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1714744153 یتسپ :  دک  یتلود ،  هناخپاچ  مایخ  کراپ  بنج  یروهال  لابقا  خ   - نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33358774-021  ، 33349080-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33349080-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

640640 لدم   لدم یژرنا   یژرنا عیام   عیام زاگ   زاگ راد   راد نفنف   رتیه   رتیه ناونع : : ناونع 159159

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  قباطم  قیقد  رازبا  مزاول  ملق  4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005644 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتمواقم امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 225 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

یتمواقم امد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 23 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
یتمواقم امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

ناپ یامد  لپوکومرت  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم قیقد   قیقد رازبا   رازبا مزاول   مزاول ملق   ملق 44 ناونع : : ناونع 160160
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  قباطم  قیقد  رازبا  مزاول  ملق   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005643 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زاگ عیام و  نایرج  روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

یسیطانغم تراک  الاک :  مان 
ددع 21 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
یسیطانغم تراک  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم قیقد   قیقد رازبا   رازبا مزاول   مزاول ملق   ملق   33 ناونع : : ناونع 16 116 1

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

نانمس ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6230285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس حطس  روسنس  ددع  دیرخ 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001079000049 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تعنص ورین  شهوژپ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   PETRO GERMAN یتراجت مان   SR لدم یتعنص  جنس  حطس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکیناکم یا  هرپ  چیئوس  روسنس  یگژیو : .دشابیم  ولیس  یاهودنک  یارب  جنس  حطس  روسنس  ددع  رادیرخ 10  زاین  دشاب ، یم  هباشم  هناماس  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناهرب 09120970870 : یگنهامه هرامش  .ددرگ  مالعا  نانمس ) یولیس   ) دصقم ات  لمح  هنیزه  نتفرگ  رظن  رد  اب  ییاهن  تمیق.تسا  زاین  دروم  یرزیل  ای 

3517713111 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش  ولیس  یصاصتخا  هداج  رنهاب  دیهش  نابایخ  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327713-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327264-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

اوه6228186 راشف  روسنس  ردول -  تخوس  کنات  هعطق  روسنس  لزید -  روتوم  دربراک   GR راشف روسنس 
ردیرگ روتوم 

هحفص 111) روسنس  ( روسنس

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

6229049lzx890 ینف هرامش  که 1200 روسنس   ph هحفص 111)دورتکلا روسنس  ( روسنس

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

یتسویپ6229121 تاصخشم  قباطم   RTD هحفص 111)لپوکومرت و روسنس  ( روسنس

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

6229325DSL 6000 هاگتسد تهج   RX هحفص 111)روسنس روسنس  ( روسنس

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

لدم 6229558640 یژرنا  عیام  زاگ  راد  نف  هحفص 111)رتیه  روسنس  ( روسنس

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

.تسویپ6229704 حرش  قباطم  قیقد  رازبا  مزاول  ملق  هحفص 111)4 روسنس  ( روسنس

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

.تسویپ6229705 حرش  قباطم  قیقد  رازبا  مزاول  ملق  هحفص 111)3  روسنس  ( روسنس

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

جنس6230285 حطس  روسنس  ددع  هحفص 111)دیرخ 10  روسنس  ( روسنس

جنس جنس حطس   حطس روسنس   روسنس ددع   ددع   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 162162

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

داتس 2001001034000218 هناماس  - WRD-0250113 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش سپ  زور  هس   ) رثکادح 3 یهگآ  پاچ  زا  سپ  هلصافالب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا تعاس  نایاپ  ات  مود  تبون  یهگآ  راشتنا 

ناسارخ  :: عبنم زاعبنم سپ  هتفه  ود  یفیک  یبایزرا  مالعتسا  خساپ  لاسرا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یفیک یبایزرا  مالعتسا  دانسا  تفایرد  تلهم  نیرخآ 

6228676 :: هرازه هرازه دانسادکدک   رد  جردنم  یاهخیرات  قبط   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن نیمات  ار  دوخ  زاین  دروم   TNX کنارت ویدار  چیئوس  ددع  ود  دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تیحالص دجاو  تکرش  کی  قیرط  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 021-41934  زکرم   :: نفلت تاصقانمنفلت هناماس  تمسق   WWW.SETADIRAN.IR :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه لیاف  اب  ربارب  یتساوخرد  تمدخ  تاصخشم  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  // تشر ییایرد  یورین  درب  چیئوس  تسپ  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یتسویپ 

1101005104000344 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

.دامن لصاح  سامت  یتیاده  یاقآ  یلخاد 227  یاه 7-33665001-013 و  نفلت  اب  رتشیب  تعالطا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188867749 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  - یلصم نادیم  زا  رتالاب  - ینیمخ ماما  راولب  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663006-013  ، 33665001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664499-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TNXTNX  کنارت کنارت ویدار   ویدار چیئوس   چیئوس ددع   ددع ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 163163

ییایرد ییایرد یورین   یورین درب   درب چیئوس   چیئوس تسپ   تسپ نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 164164

گنریب گنریب ینوکیلیس   ینوکیلیس یریمخ   یریمخ بسچ   بسچ  - - یزلف یزلف یدمک   یدمک هریگتسد   هریگتسد یبالگ -  -  یبالگ لفق   لفق ردنلیس   ردنلیس ینهآ -  -  ینهآ سنج   سنج یگنیربلب   یگنیربلب الول   الول یچیئوس - - یچیئوس لفق   لفق ناونع : : ناونع
راد راد بسچ   بسچ هفرطود   هفرطود موف   موف راون   راون یلومعم -  -  یلومعم لیر   لیر  - - مویراوکآ مویراوکآ هشیش   هشیش صوصخم   صوصخم

165165

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

6230251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هعلاطم  ًامتح  تسویپ  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096102001579 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یزار  cc 3 یموینیمولآ بویت  یا  هرطق  عیام  بسچ  الاک :  مان 

بویت 100 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

دحوم یبجر  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم  یبجر  لفق  یتراجت  مان  دک 3326   mm 25 زیاس ینهآ  سنج  ردنلیس  اب  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
دحوم یبجر  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم  یبجر  لفق  یتراجت  مان  دک 3327   mm 25 زیاس ینهآ  سنج  وزیا  حرط  ردنلیس  اب  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

دحوم یبجر  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم  یبجر  لفق  یتراجت  مان  دک 1135   mm 35 زیاس ینهآ  سنج  یگنیربلب  الول  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
دحوم یبجر  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم  یبجر  لفق  یتراجت  مان   9972A دک  mm 70 لوط یجنرب  سنج  دیلک  نودب  سیورس  یبالگ  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

دیمح دیهان  هدننک  هضرع  عجرم   KLUN یتراجت مان   HL502 لدم یزلف  یدمک  هریگتسد  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
مویراوکآ لیساگم  یتراجت  مان   ml 310 جیرتراک مویراوکآ  هشیش  صوصخم  گنریب  ینوکیلیس  یریمخ  بسچ  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

یریبک دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 40 زیاس هداس  لدم  وشک  هکت  یلومعم 4  لیر  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
یریبک دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 50 زیاس هداس  لدم  وشک  هکت  یلومعم 4  لیر  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

ییالط دنولا  نارگتراجت  هدننک  هضرع  عجرم   TAT یتراجت مان  یرتم  یلور  هتسب   non woven سنج  m 1/04 زیاس راد  بسچ  هفرطود  موف  راون  الاک :  مان 
رتم 50 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم6228146 هیلک  اب  یتظافح  یاهنیبرود  هحفص 82)تساوخرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6228273 تراظن  هناماس  یزکرم  چیئوس  رورس و  کر و  ییاجباج  هحفص 82)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاس6228539 هریخذ  چیئوس  هاگتسدکی  زاس و  هریخذ  هاگتسدکی  رورس ،  هاگتسد  هس  بصن  دیرخ و 
نامزاس

هحفص 99) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6228676TNX کنارت ویدار  چیئوس  ددع  ود  هحفص 119)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ6229089 لیاف  اب  قباطم  رتویپماک  هحفص 46)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6229234Cisco C9200L-24T-4G-E چیئوس هاگتسد  هس  هحفص 46)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6229284CISCO هحفص 46)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6229605 هحفص 46)چیوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ییایرد6229634 یورین  درب  چیئوس  تسپ  نامتخاس  هحفص 119)ثادحا  چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ6229647 وکسیس 48  هحفص 46)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6230251 - یزلف یدمک  هریگتسد  یبالگ -  لفق  ردنلیس  ینهآ -  سنج  یگنیربلب  الول  یچیئوس - لفق 
موف راون  یلومعم -  لیر   - مویراوکآ هشیش  صوصخم  گنریب  ینوکیلیس  یریمخ  بسچ 

راد بسچ  هفرطود 

هحفص 119) چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6228446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  8 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005641 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لرتنک هلر  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

رتم رپمآ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یکینورتکلا روتامروفسنارت  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 
یکینورتکلا روتامروفسنارت  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 160 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  هدادرثا  بیترت  تروصنیاریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  قوف  هناماس  رد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا یکیرتکلا لانیمرت   لانیمرت عطق -  -  عطق دیلک   دیلک چوس   چوس روتامروفسنارت -  -  روتامروفسنارت رتمرپمآ -  -  رتمرپمآ لرتنک -  -  لرتنک هلر   هلر ناونع : : ناونع 166166

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

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

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

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

6229642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ....و  یچوس  لفق  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001628 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   ASSA ABLOY TESA هدنزاس عجرم   60x93 mm زیاس  CTGOAPT80CR لدم مویناتیت  سنج  زیوآ  لفق  الاک :  مان 

اهاط یروآ  نف  نازاتشیپ 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6230127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ .ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   ....و   ....و یچوس   یچوس لفق   لفق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 167167

یهاگدورف یهاگدورف ناسر   ناسر تخوس   تخوس نیشام   نیشام تاعطق   تاعطق نیمأت   نیمأت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 168168

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رد لخاد  تخاس  یالاک  تسا ) هباشم  دکناریا  .تسویپ (  قباطم  یهاگدورف  ناسر  تخوس  نیشام  ناعطق  نیمأت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنریگیم رارق  یسررب  تیولوا 

1101093631005525 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیزو هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ALFONS HAAR هدنزاس عجرم  ناسر  تخوس  رکنات  یلرتنک  کولب  پچ  نکروک   PE-L هعطق شوپرد  الاک :  مان 
ایشرپ یرذآ 

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

ایشرپ یرذآ  نیزو  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WABCO هدنزاس عجرم  یهاگدورف  ناسر  تخوس  رکنات  تعرس 14732  میظنت  ریش  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ایشرپ یرذآ  نیزو  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   CAMOZZI هدنزاس عجرم  یهاگدورف  ناسر  تخوس  رکنات   OR SCS-668-06 ریش الاک :  مان 

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

ایشرپ یرذآ  نیزو  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   FESTO هدنزاس عجرم  یهاگدورف  ناسر  تخوس  رکنات   AND ZK-1/8-6 ریش الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ماگشیپ ناروآون  تعنص  یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم   SNP.DMHS17 لدم یهاگدورف  ناسر  تخوس  رکنات   dead man متسیس هعطق  چوس  الاک :  مان 

ماگشیپ ناروآون  تعنص  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نیزو هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   FAUDI AVIATION هدنزاس عجرم  امیپاوه  ناسر  تخوس  یوردوخ   Coalescer Elements رتلیف الاک :  مان 

نیوکت
ددع 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نیزو هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   FAUDI AVIATION هدنزاس عجرم  امیپاوه  ناسر  تخوس  یوردوخ   Coalescer Elements رتلیف الاک :  مان 

نیوکت
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نیزو هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   FAUDI AVIATION هدنزاس عجرم  امیپاوه  ناسر  تخوس  یوردوخ   Coalescer Elements رتلیف الاک :  مان 

نیوکت
ددع 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نیزو هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   FAUDI AVIATION هدنزاس عجرم  امیپاوه  ناسر  تخوس  یوردوخ   Coalescer Elements رتلیف الاک :  مان 

نیوکت
ددع 3 دادعت : 

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

زا سپ  هام  هس  یلا  ود  هیفصت  نامز  .تیولوا  رد  لخاد  تخاس  یالاک  .دوش  روظنم  زاریش  هراق  تالف  تکرش  رابنا  رد  لیوحت  لحم  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یضاقتم دأت  لیوحت و 

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

32302694-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هریغ6228234 چوس و  - یشک لباک  - هحفص 46)تکاد هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لرتنک و6228434 ریش  یکیرتکلا  روتوم -  رتراتسا  یسیطانغم -  هلر  تنسرولف -  پمال  هکبش -  چوس 
...

هحفص 46) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یکیرتکلا6228446 لانیمرت  عطق -  دیلک  چوس  روتامروفسنارت -  رتمرپمآ -  لرتنک -  هحفص 121)هلر  چوس  ( چوس

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

هتسبرادم6228519 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 82)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.ددرگ6229642 هعجارم  تسویپ  هب  ....و  یچوس  لفق  هحفص 121)نیمات  چوس  ( چوس

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

یهاگدورف6230127 ناسر  تخوس  نیشام  تاعطق  نیمأت  هحفص 121)هیهت و  چوس  ( چوس

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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6228338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف تسویپ  هب  تاصخشم  یسنارفنک  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005197000013 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نینچمه دشاب  یم  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  الاک  لیوحت  لحم  دشاب  یم  هجوت  نایاش  لیاف  تسویپ  هب  تاصخشم  - 

دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  یتسیاب  یداهنشیپ  یالاک  نینچمه 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

روتکاف تسویپب   1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  الاک  لیوحت  لحم  دشاب  یم  هجوت  نایاش  لیاف  تسویپ  هب  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  یتسیاب  یداهنشیپ  یالاک  نینچمه 

5156938485 یتسپ :  دک  راکلگ ،  نابایخ  بنج  رایرهش  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36598150-041  ، 36581150-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36584772-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف تسویپ   تسویپ هبهب   تاصخشم   تاصخشم یسنارفنک   یسنارفنک یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 169169
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091574000107 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229336 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت  یتوص - متسیس  یناسر  زور  هب  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یریوصت یتوص - متسیس  تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,366,350,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1402/02/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  یناریا  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000463 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تراجت رتخا  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HANSONG ELECTRONIC هدنزاس عجرم   XP-1450 لدم رواپ  رسکیم  الاک :  مان 

نیباک
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس یتناراگ 3 یاراد  دشاب  یم  هزور  تخادرپ 45  هدنشورف  اب  ناتسرامیبات  لمح  هنیزه  دشاب  یم  تسویپ  هب  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب سامت  یرادا  میات  هرامشاب 09133005188  ینف  لاوس  هنوگره  تروصرد  لاس  شورف 10  زا  سپ  تامدخ  و 

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34912419-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یریوصت یریوصت یتوص - - یتوص متسیس   متسیس یناسر   یناسر زور   زور هبهب   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 170170

تسویپ تسویپ قبط   قبط یناریا   یناریا یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 171171
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتکاف6228338 تسویپ  هب  تاصخشم  یسنارفنک  یتوص  هحفص 125)متسیس  توص  ( توص

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

یریوصت6229336 یتوص - متسیس  یناسر  زور  هب  تازیهجت  هحفص 125)دیرخ  توص  ( توص

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

تسویپ6229711 قبط  یناریا  یتوص  هحفص 125)متسیس  توص  ( توص

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

رورس6230170 هحفص 99)تازیهجت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6228449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  دپ  سوام  روتینام و  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000212 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
TMO-40| وکست سوم | دپ  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

رگشیامن هیاپ  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

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

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  یسررب  تساوخرد  تاصخشم ، روتکاف و  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد 

.الاک لیوحت  زا  سپ  زور  باسح 20  هیوست 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

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

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

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دپدپ سوام   سوام وو   روتینام   روتینام هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 172172

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6228862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  کی  هجرد  تاقلعتم  روتینام  اب  لماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000388 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  مزاول   - تسا هدنشورف  اب  لحم  رد  لیوحت  لمح  هنیزه  دسرب - هطوبرم  سانشراک  دات  هب  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912942-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط کیکی   هجرد   هجرد تاقلعتم   تاقلعتم روتینام   روتینام اباب   لماک   لماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 173173

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6229414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک ناریا  یتسویپ -  کرادم  قبط  یتایح  مئالعروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000807 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اتسو یتراجت  هدننک  هضرع  عجرم   MINDRAY یتراجت مان   VS-800 لدم لباترپ  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 6 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

یتایح یتایح مئالعروتینام   مئالعروتینام ناونع : : ناونع 174174

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

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

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

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

6229431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هس  یرابتعا  تخادرپ 

یموظنم 09128197959 یاقآ  تسیمازلا  یگنهامه 
1101096102001576 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017095-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  تاکرمگ  تراظن  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6229821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

inin   2222 زیاس   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 175175

لارتناس لارتناس سیک   سیک هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم -- کسید کسید دراه   دراه -- یناگیاب یناگیاب وو   یایا   هناخریبد   هناخریبد رنکسا   رنکسا -- هنایار هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 176176
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هیلک الاک  قباطت  مدع  هناماس  رد  زوجم  یموب و  تکرش  تسیل  قبط  الاک  هدنرب  تکرش  هدهع  رب  ینوناق  بناج و  لمح  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ اب  الاک  تکرش  هدهع  رب  تدوع  یاه  هنیزه 

1101000084000006 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  N1540 لدم  LCD 15 in روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
یبتجم هدننک  هضرع  عجرم  روپدمحم  یبتجم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TSCO یتراجت مان   TSMA4454 لدم هدش  ژاتنوم  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

روپدمحم
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   Scan Station 700 لدم  A4 زیاس دیفس  هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

موسکا ناژوف  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
گنوسماس  SCX-6345N لدم دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

برغ تسالپ  ناژور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8305 لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
تس 60 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
نیرگ یتراجت  مان  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیرگ  هدنزاس  عجرم   ATX لدم  W 200 ناوت لارتناس  سیک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 35 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس   3/5in-2TB STORY STATION PLUS لدم  external کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 85 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
کدف هظفاح  زادرپ  هشارت  هدننک  هضرع  عجرم   FDK یتراجت مان   U-DIMM لدم  4GB تیفرظ ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 

ددع 95 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   BROTHER یتراجت مان   BU-100CL لدم  MB 512 تیفرظ رگپاچ  مر  الاک :  مان 
ددع 66 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لتنیا  یتراجت  مان   I7 8700 لدم هنایار  یا  هتسه  وی 6  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 35 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب تدوع  یاه  هنیزه  هیلک  الاک  قباطت  مدع  هناماس  رد  زوجم  یموب و  تکرش  تسیل  قبط  الاک  هدنرب  تکرش  هدهع  رب  ینوناق  بناج و  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتناراگ اب  الاک  تکرش  هدهع 

9146619168 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  تاکرمگ  تراظن  داتس  مدقم -  هارراهچ  یسربط -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32291041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220175-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6230050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  رتویپماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000149 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشیامزا 04531505334 سانشراک  سامت  هرامش  - دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6230063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 177177

روتکزؤپ روتکزؤپ اتید   اتید ،، روتکژرپ روتکژرپ  ، ، تلبت تلبت ،، روتینام روتینام سیک ،  ،  سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 178178

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 . درونجب شنادراک  یا و  هفرح  ینف و  یاهناتسرنه  تهج  روتکزؤپ  اتید  ، روتکژرپ  ، تلبت ، روتینام سیک ،  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095022000010 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  درونجب  شرورپ  شزومآ و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بجاح ربونص  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   LBP3010 لدم دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 

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

رایس تاطابترا  نونف  تکرش  هدنزاس  عجرم  لدم 25  لیابوم  لسن 2/5   TCH 960 عون  TRC الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
این تقادص  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  یپ  چا  یتراجت  مان  لدم 2035  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 

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

یدمحاریم بنیز  هدننک  هضرع  عجرم   MUSHREF TRADING L L L یتراجت مان   15x30x80 cm زیاس  MUSHREF لدم روتکژرپ  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 
یریپ تفه 

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

EPSON هدنزاس عجرم   x6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
ناریدام هدنزاس  عجرم  ناریدام  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   M2794 لدم  in 27 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   TF101 لدم  in 10/1 یبیج رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
نایناریا نایار  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم   LENOVO یتراجت مان   in 10/1 زیاس  TAB M10-TB-X306X 64GB لدم تلبت  یبیج  رتویپماک  الاک :  مان 

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

تارم هنایار  زیهجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   TS2TSJ35T لدم  TB 2 تیفرظ  External کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح و هنیزه  دنیامن .  یراذگ  تمیق  یتسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  طقف  مرتحم  هدننک  نیمات  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا  نوچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب ههام  ربتعم 24  یتناراگ  یاراد  دیاب  هدش  هتساوخ  یالاک  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب ی  رابنا  هب  الاک  ملاس  لیوحت  لقن و 

9416734335 یتسپ :  دک  درونجب ،  شرورپ  شزومآ و  هرادا  همئالاداوج .  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222606-058  ، 32221710-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228264-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6230131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوت  اب.رتم  یسکا  سلاپ  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002759 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   MAICUFF یتراجت مان  رتسگ  ناگزاس  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  دربراک   SAZGAN GOSTAR لدم هجرد  لاسگرزب 40  یتشگنا  بورپ  الاک :  مان 

m 3 لوط  XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  نایناریا  زیهجت  ابص  هدننک 
ددع 100 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
MASIMO CORPORATION هدنزاس عجرم   A13C211-21618 لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   cm 95 زیاس  SPO2 لاسگرزب ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 
ددع 100 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یکشزپ  تازیهجت  ینف  لوئسم  دات  زا  سپ  ناتسرامیب  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دشابیم / روتکافو  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا  .

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینالعا6228165 تاصخشم  قبط  نیمضت -) اب  ) ون یتعنص  هحفص 67)روتینام  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

دپ6228449 سوام  روتینام و  هحفص 127)هیاپ  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6228862 لیاف  قبط  کی  هجرد  تاقلعتم  روتینام  اب  لماک  هحفص 127)سیک  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6229002 نلاس  یزادنا  هار  بصن و  زیهجت و  هحفص 9)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتایح6229414 هحفص 127)مئالعروتینام  روتینام  ( روتینام

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

6229431in 22 زیاس  LED هحفص 127)روتینام روتینام  ( روتینام

رتم رتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 179179
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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

چنیا6229636 یتعنص 55   LCD روتینام هاگتسد  هحفص 67)کی  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

لارتناس6229821 سیک  هیذغت  عبنم  - کسید دراه  - یناگیاب یا و  هناخریبد  رنکسا  - هنایار هحفص 127)سیک  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6230050 هحفص 127)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

روتکزؤپ6230063 اتید  ، روتکژرپ  ، تلبت ، روتینام سیک ،  هحفص 127)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رتم6230131 یسکا  سلاپ  هحفص 127)بورپ  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

هژورپ6228312 یارجا  تهج  یزاس  دنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ 
( هتسبرادم یاهنیبرود   ) یزاورپ پمر  اه و  هنایشآ  یریوصت  تراظن  یاهمتسیس 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6228519 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 82)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادا6229193 نامتخاس  هطوحم و  تهج  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 20)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6229606 نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 82)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ششوپ6230323 تحت  یاه  نامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 20)دیرخ ،  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   88 دادعت   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

سوفوس6228141 هاگتسد  هحفص 25)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6228160 مرف  طیارشو  تاصخشم  اب  موینیتالپ )  هبتر   ) هکبش تحت  شیوداپ  سوریو  یتنآ 
هخسن  600

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یشزرو6228235 یاه  نلاس  نویساورزر  رازفا  مرن  هحفص 25)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6228264Lims یهاگشیامزآ تیریدم  رازفا  مرن  هعسوت  رد  هرواشم  شزومآ و  ، یزاس هدایپ  هحفص 25)هعسوت ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هداد6228609 تیریدم  مرفتلپ  دیرخ  رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  یزاس ، هدایپ  یزاس ، هژیو  نیمات ،
Power BI اب راگزاس  بو  تحت 

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

متسیس6228927 یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  تازیهجت  نیمات  هیهت و 
زاریش یرادرهش  کلمت  تحت  یاه  گنیکراپ  هزیناکم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاسون6229509 یزاسرهش و  عماج  متسیس  هحفص 25)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

Oracle data Integrator و6229997 لوصحم ود  هداد  تیفیک  تیریدم  یاه  رازفا  مرن  رارقتسا 
Oracle Enterprise data Quality

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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 " ) " ) 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

یریوصت6228273 تراظن  هناماس  یزکرم  چیئوس  رورس و  کر و  ییاجباج  هحفص 82)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هژورپ6228312 یارجا  تهج  یزاس  دنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ 
( هتسبرادم یاهنیبرود   ) یزاورپ پمر  اه و  هنایشآ  یریوصت  تراظن  یاهمتسیس 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کناب6228607 بعش  یریوصت  تراظن  هناماس  یارجا  نیبرود و  هحفص 82)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریمعت6228806 یرادهگن و  ینابیتشپ   ، بصن  ، هعطق  ، نیمات هزوح  رد  دنمناوت  یاهتکرش  ییاسانش 
نامتخاس یریوصت  تراظن  متسیس 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیهش6228837 لباز و  یرقاب  دیهش  بعش  یریوصت  تراظن  هناماس  هکبش  یارجا  نیبرود و  دیرخ 
هباشم دک  ناریا  - تسویپ تایئزج  حرش  هب  ناتسچولب  ناتسیس و  هپس  کناب  کهز  یردخ 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6228958 تراظن  یاه  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  تهج  لاکیرتکلا  تایلمع 
رهش حطس  رد  دوجوم 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسیس و6229162 ناتسا  هپس  کناب  هبعش  یریوصت 3  تراظن  هناماس  رتسب  یارجا  نیبرود و  دیرخ 
هباشم دک  ناریا  - تسویپ تایئزج  حرش  هب  نادهاز  رهش  رد  ناتسچولب 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دوجوم6229846 یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  تهج  لاکیرتکلا  تایلمع 
رهشنالک حطس  رد 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درکرهش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6229716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا یراک - روز  تخادرپ 40 سانشراک - دأت  اب  درکرهش  هاگشناد  رابنا  لیوحت  -S336 لدم امیتپا  کرام  روتکژرپ  وئدیو  ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

1101003935000287 زاین :  هرامش 
درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EL PL R03-EB GXXX REAR WIDE لدم روتکژرپ  وئدیو  زنل  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  زا  یراک - روز  تخادرپ 40 سانشراک - دأت  اب  درکرهش  هاگشناد  رابنا  لیوحت  -S336 لدم امیتپا  کرام  روتکژرپ  وئدیو  ددع   3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هدافتسا 

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32321655-038  ، 32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: 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

دأت6229716 اب  درکرهش  هاگشناد  رابنا  لیوحت  -S336 لدم امیتپا  کرام  روتکژرپ  وئدیو  ددع   3
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یراک - روز  تخادرپ 40 سانشراک -

هحفص 138) روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زازا یراک - - یراک روز   روز 4040 تخادرپ   تخادرپ سانشراک - - سانشراک دأت   دأت اباب   درکرهش   درکرهش هاگشناد   هاگشناد رابنا   رابنا لیوحت   لیوحت -- S336S336 لدم   لدم امیتپا   امیتپا کرام   کرام روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو ددع   ددع   33 ناونع : : ناونع
تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا

180180
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نارهت یرادرهش   :: 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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6228305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام یرابتعا 3  تخادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزردوگ تسیمازلا 09123138548  یگنهامه 

Mi Smart Projector 2 لدم یموئایش  روتکژورپ  وئدیو  لدم 
1101096102001575 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وکین سراف  ناگنازرف  هدننک  هضرع  عجرم   BENQ یتراجت مان   MX764 روتکژورپ وئدیو  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 181181
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسلگ ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000101000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6229008 :: هرازه هرازه :: 1401/11/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ  ناتسا  سرادم  زا  یخرب  زاین  دروم  روتکژورپ  وئدیو  هاگتسد  پات و 30  پل  هاگتسد  دیرخ 20  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم ) دانسا  ینف  تاصخشم  قباطم  )

ناتسلگ  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناتسلگ  ناتسا  سرادم  زا  یخرب  زاین  دروم  روتکژورپ  وئدیو  هاگتسد  پات و 30  پل  هاگتسد  دیرخ 20  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هصقانم ) دانسا  ینف  تاصخشم  قباطم  )
7,650,000,000 یلام :  دروآرب 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   383,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1402/01/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسلگ ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ، 4918936945 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت 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

روتکژورپ6228305 هحفص 138)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

سرادم6229008 زا  یخرب  زاین  دروم  روتکژورپ  وئدیو  هاگتسد  پات و 30  پل  هاگتسد  هحفص 138)دیرخ 20  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

روتکزؤپ6230063 اتید  ، روتکژرپ  ، تلبت ، روتینام سیک ،  هحفص 127)دیرخ  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " 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

ینالعا6228165 تاصخشم  قبط  نیمضت -) اب  ) ون یتعنص  هحفص 67)روتینام  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

سرادم سرادم زازا   یخرب   یخرب زاین   زاین دروم   دروم روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد   3030 وو   پات   پات پلپل   هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 182182

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