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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 12  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 20

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 21

140 1140 1 نمهب   نمهب   1212 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   241هکس , 0 10 , 000241 , 0 10 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   436رالد ,250436 تاراما250, تاراما مهرد   12مهرد 1 ,45012 1 ,450

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,229هکس 0 10 , 000229, 0 10 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس315,450315,450رالد سیئوس کنارف   ,486کنارف 100486 , 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 143,000هکس , 000143,000 , اداناک000 اداناک رالد   336رالد ناتسبرع300336,300, ناتسبرع لایر   1لایر 18 ,870118 ,870

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 92هکس , 000 , 00092 , 000 , وروی000 ژورن485,070485,070وروی ژورن نورک   44,80044,800نورک

رایع رایع   1818 یالط   21یالط , 136 , 0002 1 , 136 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   ,549دنوپ 000549, نپاژ000 نپاژ نینی   دصکی   ,343دصکی 150343, 150

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
((3636))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 129129))

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

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

زا 129 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 15  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 25  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 43

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 23  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 68

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( 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 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( 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 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 30  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( 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 6  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

( یهگآ دادعت 11  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 19  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 127

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 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 127

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 129

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

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

وراد قیفوت  یسدنهم  یتاقیقحت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/11/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیوردنا  هخسن  بو و  هخسن  دنمشوه  یراد  لاوما  رازفا  مرن  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 rfid لباترپ ردیر 

rfid یذغاک لبیل  ددع   3500
rfid یزلف لبیل  ددع   1500

شزوما ارجا  بصن  تامدخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

وراد قیفوت  یسدنهم  یتاقیقحت  تکرش  یناقلاط ،  نابایخ  شبن  شخپوراد  نابایخ  جرک ،  نارهت -  رتمولیک 18  : یتسپ سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: commerce@todaco.comسکف 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

یریوصت6237676 شیاپ  ریواصت و  لاقتنا  یرهش و  گنیر  سانجا  یرادهگن  یاهرابنا  زیهجت  تایلمع 
بآ

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتارباخم6238303 زکرم  ددرت  لرتنک  یاهمتسیس  تازیهجت  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 20) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزلف یزلف وو   یذغاک   یذغاک لبیل   لبیل دیوردنا   - - دیوردنا هخسن   هخسن وو   بوبو   هخسن   هخسن دنمشوه   دنمشوه یراد   یراد لاوما   لاوما رازفا   رازفا مرن   مرن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  ماوت  یا  هلحرم  کی  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یتنرتنیاهرامش هاگیاپ  رد  مان  تبث  زا  سپ  یهگآ  رشن  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ریز تیاس  سردآ  هب  تکرش 

قرش  :: عبنم خرومعبنم تعاس 10  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237676 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/11/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ  یریوصت  شیاپ  ریواصت و  لاقتنا  یرهش و  گنیر  سانجا  یرادهگن  یاهرابنا  زیهجت  تایلمع  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
- هام ارجا 4  تدم  - 

لایر  نیمضت 2.092.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ورین ترازو  تسارح  رتفد  یروهمج و  تسایر  اتفا  زکرم  زا  تیلاعف  زوجم  یاراد  یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ 

اهدادرارق رتفد  یناشاک  ...ا  تیآ  نابایخ  دزی  یرادا  تاعاس  رد   :: سردآ سردآ

31643388-035 :: نفلت :: www.abfayazd.ir www.iets.mporg.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

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458477 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  ناوخارف  نیا  رد  یهگا  رشن  زا   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6238509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش داوم  نیزوت  ماما و  ردنب  یتایلمع  دحاو  تهج  هدش  یزاس  یموب  کیمانید  شکراطق  یلیر  نیزوت  هاگتسد  یزادنا 2  هار  بصن و  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ دالوف 

لایر نیمضت 1/300/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

61788-13111: یتسپدک ناتسزوخ -  دالوف  تکرش  ناتسزوخ -  دالوف  راولب  سراف -  جیلخ  هارگرزب  یادتبا  زاوها -  ناتسزوخ  امرفراک   :: سردآ سردآ

یتبیه مناخ   06132136418 :: نفلت :: https://pim.ksc.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

بآبآ یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ وو   ریواصت   ریواصت لاقتنا   لاقتنا وو   یرهش   یرهش گنیر   گنیر سانجا   سانجا یرادهگن   یرادهگن یاهرابنا   یاهرابنا زیهجت   زیهجت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 22

نیزوت نیزوت وردنب   وردنب یتایلمع   یتایلمع دحاو   دحاو تهج   تهج هدش   هدش یزاس   یزاس یموب   یموب کیمانید   کیمانید شکراطق   شکراطق یلیر   یلیر نیزوت   نیزوت هاگتسد   هاگتسد   22 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
تکرش تکرش داوم   داوم
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زاریش یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1076-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشجنپ  زور  تعاس 15/30  ات  رثکادح   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/11/13

اشامت  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 15/30  ات  رثکادح   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/11/23

6239106 :: هرازه هرازه خروم 1401/11/26دکدک   تعاس 9  هبنشراهچ  زور   - 1401/11/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس  AFC تارباخم و یاه  متسیس  یرارطضا  یحالصا و  هناریگشیپ ، یا  هرود  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس و  یسدنهم  ینف و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هنایاپ اهلنوت ، اه ، هاگتسیا  لماش  نااسحا  هنایاپ  ات  یزکرم  یوپد  لصافدح  زاریش  یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  کی  طخ  ریسم  نزوس  نیشام  گنیلانگیس و 

تاکرادت هناماس  رد  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  دوخ  ناسحا  هنایاپ  یزکرم و  یوپد  یلنوت ،  نایم  یاه  تفش  یزکرم ،  لرتنک  نامتخاس  نازمچ ، دیهش 
دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  یاه  تکرش  هب  ناوخارف 2001095611000032  هرامش  اب  داتس ) تلود (  یکینورتکلا 

لایر  دروآرب 140.050.442.879  غلبم  - 
هام راک 12  ماجنا  تدم  - 

رد رابتعا  هام  ود  لقادح  یاراد  تاطابترا  هبتر 3  رد  لقادح  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تیحالص  دات  همان  یهاوگ  نتشاد  هئارا  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینمیا  تیحالص  دات  ربتعم  همان  یهاوگ  هیارا  تاکاپ و  شیاشگ  نامز 

شیف ای  یکناب  همانتنامض  تروصب  دک  هدرپس 10805504742  باسح  هب  یدقن  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 7.100.000.000  غلبم 
ددرگ  یم  ذخا  یزیراو 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  تبون  ود  هنیزه 

زاریش یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب  لحم   :: سردآ سردآ

1456 اهدادرارق -  روما   07133922565 :: نفلت :: www.setadiran.ir https://shaffaf.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو
https://shaffaf.shiraz.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یاه یاه متسیس   متسیس 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
یرادرهش یرادرهش یلیر   یلیر لقن   لقن وو   لمح   لمح نامزاس   نامزاس کیکی   طخطخ   ریسم   ریسم نزوس   نزوس نیشام   نیشام وو   گنیلانگیس   گنیلانگیس متسیس   متسیس   AFCAFC  وو تارباخم   تارباخم
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نارهت تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م/1401/012 یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روانش فقس  نزخم  قیرح 27  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ   ، یحارط یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.torc.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

نارهت یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود  تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12041 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/12هرامش زا   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6237952 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت یا  هقطنم  قرب  تکرش  قیرح  افطا  نالعا و  هچراپکی  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

زیراو ای  ربتعم  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1/750/000/000  یهگا -  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 500/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - تازیهجت تاسیسات و  لقادح 5  یاراد  یهگآ -  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن 

تاکرادت و روما  یقرش  لاب  موس  هقبط  یداتس ، هزوح  نامتخاس  نارهت  یا  هقطنم  قرب  تکرش  زارف   ، یوک زا  رتالاب  قرب ،  ، راولب دابآ  تداعس  راولب  یاهتنا  نارهت   :: سردآ سردآ
اهدادرارق

88969737-85193768-27313131 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.ir www.tender.tavanir.org.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.trec.co.ir

:: 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

روانش روانش فقس   فقس نزخم   نزخم قیرح  2727   قیرح یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ  ، ، یحارط یحارط ناونع : : ناونع 55

قیرح قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا هچراپکی   هچراپکی متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 66
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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
مود

1401/11/12 :: 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

6238349 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14011104 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس  چیئوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 3.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

81717838 :: نفلت :: tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: hadi.hosseinzadeh@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکاما نکاما کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 77

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88
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یزاس یصوصخ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001019000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237995 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LOM)و هرامش 1 (  تسویپ  اب  قباطم  هداد  زکرم  یزاسدرادناتسا  هژورپ  یارجا  یرازفا و  تخس  تازیهجت  دیرخ  دراد  رظنرد  یزاسیصوصخ  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  یاهلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  یسمش  لاس  کی  تدم  هب  ناگیار  ینابیتشپ  هرامش 2(LOS)و  تسویپ 

.دیامن  راذگاو  ینوناق  عجارم  زا  تیحالص  دأت  یاراد  طیارش و  دجاو  رگهصقانم  تکرش  هب 
یصصخت ) ردام   ) یزاس یصوصخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نامزاس دادرارق  سیون  شیپ  ( LOM)1 تسویپ اب  قباطم  هداد  زکرم  یزاسدرادناتسا  هژورپ  یارجا  یرازفاتخس و  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یسمشلاس کی  تدم  هب  ناگیار  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  یزاس و  یصوصخ 

لایر   5,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رد تکرش  همان  تنامض  ناونع  اب  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  کی  هرامش  گربراک  بلاق  قباطم  ًاقیقد  تسیابیم  یکناب  همانتنامض  نیمضت : :  تاحیضوت 
متفه هقبط  رد  عقاو  تسارح  تیریدم  هب  تعاس 16  نمهب 1401  خیرات 30 ات  رثکادح  تسیابیم  یکناب  همانتنامض  ای  یزیراو  شیف  لصا.دشاب  راک  عاجرا  دنیآرف 

.ددرگ  لیوحت  نامتخاس 
16:00 تعاس : 1402/02/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسهم پ15 نیمز خ  ناریا  کی خ  زاف  برغ  کرهش   ، 1465831135 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001083000066 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6238114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس  هریخذ  یزاس  یزاوم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابیتشپ ینابیتشپ تامدخ   تامدخ وو   هداد   هداد زکرم   زکرم یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

زاس زاس هریخذ   هریخذ یزاس   یزاس یزاوم   یزاوم تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1010

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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کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/088 :: یهگآ یهگآ هرامش   تاعاسهرامش رد  تعاس 16  ات  لیوحت  تفایرد و   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 16 یرادا 8 

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/11/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  لیوحت  نیمأت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ربتعم همانیهاوگ  هئارا  رگ - هصقانم  تکرش  بناج  زا  ربتعم  همان  یفرعم  لایر -  نازیم 1.600.000.000  هب  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  یتارباخم -  یا و  هنایار  یاه  هداد  هئارا  دیلوت و  هنیمز  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر 

تاصقانم هناخریبد  فکمه ، هقبط  کالپ 6  یوجاوخ ، عطاقت  قباس  ماظن ) ناراکددم  نابایخ  یرظن ، هاش  نابایخ  ردام ، نادیم  دامادریم  راولب  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ
تکرش یزکرم  هناخریبد  لیوحت 

یکلام یاقآ   27370 :: 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

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 ت ک آ ج / / 72 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش یلا  خروم 1401/11/9  تعاس 8  زا   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس داصتقا و   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنارت ویدار  هکبش  یکدی  تازیهجت  ددع  عومجم 9  رد  ملق  دیرخ 6  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هناماس 2001093228000328  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک روما  تاکرادت و  هرادا  یراجاغآ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  تفن  راولب  هیدیما  ناتسرهش  ناتسزوخ -  ناتسا  : سردآ : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ

یلخاد 23170 نفلت 06152622273  سکفلت 06152620897  :: نفلت نفلت
85193768-88969737 مان تبثرتفد  سامتزکرم 02141934

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

06152622683 :: 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 تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 111 1

کنارت کنارت ویدار   ویدار هکبش   هکبش یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت ددع   ددع   99 عومجم   عومجم ردرد   ملق   ملق   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یمالسا یروهمج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  تیاس  دادعت 300   TI تازیهجت یروآ  عمج  یزادنا  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCI.IR FARS.TC.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک یوریندار  یتعنص  یاه  حرط  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

135  / :: 1401/م یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم :: 1401/11/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش  زاگ  لاقتنا  چنیا  هلول 24  طخ  هژورپ  یرون  ربیف  لباک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   900/000/000 نیمضت : 

لایر  1/080/000/000 هصقانم :  رد  تکرش  هتفس  ای  کچ  همانتنامض 

تسار تمس  یدعس -  عطاقت  زا  دعب  جاتحم -  ادخان  هچوک  نامداد -  عطاقت  زا  دعب  یدازحرف  راولب  تعنص -  نادیم  برغ -  کرهش  سدق  کرهش   - نارهت  :: سردآ سردآ
کالپ 20 

اهدادرارق دحاو  کالپ 5  هچوک 14 -  زرواشک -  راولب  نامرک -  یزکرم  رتفد 

03432132554 :: نفلت :: tenders@radniroo.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   تیاس   تیاس   300300 دادعت   دادعت   T IT I تازیهجت   تازیهجت یروآ   یروآ عمج   عمج یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1313

زاگ زاگ لاقتنا   لاقتنا چنیا   چنیا هلول  2424   هلول طخطخ   هژورپ   هژورپ یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001083000066 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم :: 1401/12/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش زاس  هریخذ  یزاس  یزاوم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

Main ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  رد  هیاپ 4  لقادح  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یکیتامروفنا  یاه  تکرش  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم   Frame

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یمومع هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون 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

6238524 :: 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

تکرش تکرش زاس   زاس هریخذ   هریخذ یزاس   یزاس یزاوم   یزاوم تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1515

کنارت کنارت ویدار   ویدار هکبش   هکبش یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق دیرخ  1313   دیرخ ناونع : : ناونع 1616
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

تازیهجت یعامتجا  نیمات  یهافر و  ینابیتشپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یکشزپ

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تیاغل  خروم 1401/11/10  هبنشود  زور   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 19 خروم 1401/11/17  هبنشود 

afa.mui.ac.ir :: عبنم تعاس 19عبنم خروم 1401/11/27  هبنشجنپ  زور   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238532 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/1دکدک   هبنشود  زور   - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  یحارط  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  هصقانم 300.000.000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب  ربتعم  همانتنامض  ای  یزیراو  شیف 

هام هس  یکناب  همانتنامض 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6237676 شیاپ  ریواصت و  لاقتنا  یرهش و  گنیر  سانجا  یرادهگن  یاهرابنا  زیهجت  تایلمع 
بآ

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتارباخم6238536 زکرم  ددرت  لرتنک  یاه  متسیس  تازیهجت  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 20) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هداد هداد زکرم   زکرم یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717
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نیوزق هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا ) هلحرم  کی  هتبونود -  دیدجت (  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هلمج  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسرجوین بصن  هیهت و  هژورپ ی  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هس هقطنم  حطس  یزاس  هدامآ 

هس هقطنم  حطس  یزاسور  هدایپ  -
هس هقطنم  حطس  یراذگلودج  - 

.دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادرهش هس  هقطنم  امیس .  ادص و  بنج  ینامیلس -  مساق  جاح  دیهش  رادرس  راولب  نیوزق -  رد  عقاو  هس  هقطنم  یرادرهش  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ

33651986 :: 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

دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35T-MA100-11-401  - :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/12هرامش زا   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم 9عبنم تعاس  - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238286 :: هرازه هرازه 10دکدک   تعاس  - 1401/12/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

و اهدنبهار ) اه  یقرب  هلپ  اهروسناسآ ،  ) رفاسم لاقتنا  و  اهوزارت ) اه و  هلاقن  همست   ) راب لاقتنا  تازیهجت  یرادهگنوریمعت  سیورس ، یربهار ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  نیگنس  کبس و  یاه  وردوخ 

لایر  10/500/000/000 نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حطس حطس یراذگلودج   یراذگلودج حطس -  -  حطس یزاسور   یزاسور هدایپ   هدایپ یزاس -  -  یزاس هدامآ   هدامآ یسرجوین -  -  یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هژورپ  یی   هژورپ ناونع : : ناونع 1818

اهاه یقرب   یقرب هلپ   هلپ اهروسناسآ ، ، اهروسناسآ  ) ) رفاسم رفاسم لاقتنا   لاقتنا وو   اهوزارت ) ) اهوزارت وو   اهاه   هلاقن   هلاقن همست   همست  ) ) راب راب لاقتنا   لاقتنا تازیهجت   تازیهجت یرادهگنوریمعت   یرادهگنوریمعت سیورس ، ، سیورس یربهار ، ، یربهار ناونع : : ناونع
نیگنس نیگنس وو   کبس   کبس یاه   یاه وردوخ   وردوخ وو   اهدنبهار ) ) اهدنبهار

1919
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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش هصقانم  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات هبنشجنپ  زور  تعاس 18  ات  هصقانم  دانسا  راشتنا  خیرات  زا  : تیاس

1401/11/20

تلاسر  :: عبنم تفایردعبنم خیرات  زا  : داهنشیپ هئارا  ینامز  تلهم   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات 1401/11/30 هبنشکی  زور  تعاس 19  ات  هصقانم  دانسا 

6238501 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 10/30  اهتکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خیرات 1401/12/1

مرگ  گنر  اب  رهش  حطس  رباعم  یلوط  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زا ار  هرامش 2001005674000213  هب  مرگ  گنر  اب  رهش  حطس  رباعم  یلوط  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  : رصتخم حرش  تامدخ  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد 

اه تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  .دیامن  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط 
تیوضع مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا 

.دنزاس ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  سردآ   :: سردآ سردآ

مان 88969737 تبث  رتفد  سامت 021-41934  زکرم   034-41325077 :: نفلت نفلت
و 85193768

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 11  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسکی تدم  هب  ار  یئزج  کت  درس  گنر  اب  نیوزق  رهش  حطس  رباعم  یلوط  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناوناب کراپ  ییاباب و  دیهش  نیزنب  پمپ  نیبام  یلامش  یسودرف  نابایخ  نیوزق ،  :: سردآ سردآ

یلخاد 113 یلا 83   333564814-028 :: 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

مرگ مرگ گنر   گنر اباب   رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2020

یئزج یئزج کتکت   درس   درس گنر   گنر اباب   نیوزق   نیوزق رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   گنر   گنر هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2 12 1
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003205000158 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238667 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ  رضخ  هداج  یتراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب   ، یزادنا هار  بصن ،  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دابآ  رضخ  هداج  یتراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب   ، یزادنا هار  بصن ،  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
31,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,550,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/03/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

8916976951 رنهاب نادیم  هب  هدیسرن  تخرد  رازه  هچوک  دازنکاپ  راولب  دزی   ، 8916976951 یتسپ :  دک  قودص ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003205000155 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238680 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یدیشروخ  یقرب  یکیفارت  مئالع  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا  یدیشروخ  یقرب  یکیفارت  مئالع  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,498,600,000 یلام :  دروآرب 

لایر   625,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/03/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رنهاب نادیم  هب  هدیسرن  تخرد  رازه  هچوک  دازنکاپ  راولب  دزی   ، 8916976951 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداج هداج یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادرب ،  ،  یرادرب هرهب   هرهب  ، ، یزادنا یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 2222

ناتسا ناتسا یدیشروخ   یدیشروخ یقرب   یقرب یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 1401/11/19هرامش خیرات 1401/11/11  زا   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 11:30  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/11/30

6238754 :: هرازه هرازه تعاسدکدک   دنفسا  مکی  یلاسرا  یاهداهنشیپ  ییاشگزاب   - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
دوب دهاوخ  حبص   10

نیدجاو هب  لاس  کی  تدم  هب  ار  رهش  حطس  ییامنهار  یاهغارچ  ینارمع  تایلمع  تازیهجت و  یرادهگن  ریمعت و  بصن   ، هیهت  ، هصقانم دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش 

دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناوناب کراپ  ییاباب و  دیهش  نیزنب  پمپ  نیبام  یلامش  یسودرف  نابایخ  نیوزق ،  ، رد عقاو  اهدادرارق  روما  دحاو  هب  رتشیب  تاعالطا  بسک   :: سردآ سردآ

یلخاد  ) یلا 83 یرادا 028-33356481  تاعاس  رد  سامت  نفلت   :: نفلت نفلت
(113)

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 5  هب  دانسا 1401/11/18  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیون زاریش   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238988 :: هرازه هرازه تعاس 10:00دکدک    - 1401/12/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رچپ ولب  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
یرادهار تالآ  نیشام  کیتسال  دیرخ  - 

یرادهار تالآ  نیشام  کیتسال  هاگتسد  دیرخ 21  - 

...زیخ هثداح  طاقن  تهج  تیزوپاک  سنج  زا  ینمیا  مئالع  هیهت  - 

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  داتس  دزمراک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لقن لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولب  زاریش  هصقانم  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
یگدیسر نامیپ و  هرادا  سراف  ناتسا  یا  هداج 

مان 85193768 88969737 تبثرتفد  سامت 27313131 و  زکرم   :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس ییامنهار   ییامنهار یاهغارچ   یاهغارچ ینارمع   ینارمع تایلمع   تایلمع وو   تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت بصن   بصن  ، ، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 2424

وو ریمعت   ریمعت یکیفارت -  -  یکیفارت گنر   گنر یماظتنا -  -  یماظتنا یراطخا   یراطخا یتاعالطا   یتاعالطا ولبات   ولبات یرادهار - - یرادهار تالآ   تالآ نیشام   نیشام کیتسال   کیتسال رچپ - - رچپ ولب   ولب هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یزاسهار یزاسهار تالآ   تالآ نیشام   نیشام هاگتسد   هاگتسد   44 یزاسزاب   یزاسزاب نویسارتلیف -  -  نویسارتلیف  - - ینمیا ینمیا هناوتسا   هناوتسا یرتم -  -  یرتم کیکی   هلول   هلول نیزوت -  -  نیزوت هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن

2525

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

نامزمه یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 5  هب  زا 1401/11/16   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عولط  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239313 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یربارت  هار و  هبتر 5  سراف - یرادهار  یظافحتسا  هزوح  یاههار  یراج  یرارطضا و  یرادهگن  - 

یربارت  هار و  هبتر 5  زیخ -  هثداح  طاقن  لیردراگ  یرادهگن  عیفرت و  یروآ و  عمج  - 
 ... ورین هیتر 5  ناتسورس -  تشد ، نیرز  اسف ، مرهج ، فلا  هیحان 2  نز  کمشچ  غارچ  ییانشور و  یرادهگن  ریمعت و  - 

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  داتس  دزمراک  هنیزه  دشاب -  یم  یمازلا  هصقانم  دانسا  اب  قباطم  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولب  زاریش  : هصقانم دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
یگدیسر نامیپ و  هرادا  سراف - 

مان 85193768 88969737 تبثرتفد  سامت 27313131 و  زکرم   :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خیرات 1401/11/11  زا   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تیالو  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 11:30  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239329 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس کی  تدم  هب  ار  رهش  حطس  ییامنهار  یاهغارچ  ینارمع  تایلمع  تازیهجت و  یرادهگن  ریمعت و  بصن   ، هیهت یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناوناب کراپ  ییاباب و  دیهش  نیزنب  پمپ  نیبام  یلامش  یسودرف  نابایخ  نیوزق ،  ، رد عقاو  اهدادرارق  روما  دحاو  هب  رتشیب  تاعالطا  بسک   :: سردآ سردآ

(113  ) یلخاد  ) یلا 83 یرادا 028-33356481  تاعاس   :: 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

هثداح هثداح طاقن   طاقن لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   عیفرت   عیفرت وو   یروآ   یروآ عمج   عمج یرادهار - - یرادهار یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاههار   یاههار یراج   یراج وو   یرارطضا   یرارطضا یرادهگن   یرادهگن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
زیخ زیخ

2626

رهش رهش حطس   حطس ییامنهار   ییامنهار یاهغارچ   یاهغارچ ینارمع   ینارمع تایلمع   تایلمع وو   تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت بصن   بصن  ، ، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 2727

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/205 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/12هرامش زا   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زادنا مشچ   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239406 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سردآ هب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  ناتسزوخ  ناتسا  ینایرش  یاهروحم  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011108-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  جنپ  زور  تعاس 17:00   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 16:00   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم زکرم  ددرت  لرتنک  یاهمتسیس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هصقانم رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدرپس لداعم  دقن  هجو  ای  یکناب و  همانتنامض  تروص  هب  یتسیاب  هک  لایر   2,500,000,000

:: سردآ سردآ

:: 9125055403 0 و 81718555 نفلت :: https://tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف )سکف نیمأت هریجنز  دحاو   ) m.alhouei@nak-mci.ir :: 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

ینایرش ینایرش یاهروحم   یاهروحم یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2828

یتارباخم یتارباخم زکرم   زکرم ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم زکرم  ددرت  لرتنک  یاه  متسیس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   2/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  2/500/000/000 نیمضت : 

:: سردآ سردآ

09125055403-81718555 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاقتنا6238286 و  اهوزارت ) اه و  هلاقن  همست   ) راب لاقتنا  تازیهجت  یرادهگنوریمعت  سیورس ، یربهار ،
نیگنس کبس و  یاه  وردوخ  و  اهدنبهار ) اه  یقرب  هلپ  اهروسناسآ ،  ) رفاسم

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

103-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ip fixed box 5m pixel نیبرود هاگتسد  دیرخ 500  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب سیدرپ )  هناماس  رد  تیور  لباق  هدش (  یسرباسح  یلام  یاهتروص  یاراد  دیاب  نارگ  هصقانم 

:: 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

یتارباخم یتارباخم زکرم   زکرم ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

ip fixed box 5m pixelip fixed box 5m pixel نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   500500 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131
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سراف ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001033000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238333 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیلقا تشدورم و  دابآ  تلود  دابآزوریف -  یاهناتسرهش  رد  دوخ  ششوپ  تحت  یاهنامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کی هرامش  نامتخاس  هیظفاح  هارر  اهچ  زاریش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

بونج ربخ   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239242 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا نامتخاس  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یریوصت  یتراظن  تازیهجت  متسیس و  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  شزومآ   ، یزادنا هار  بصن و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش یداصتقا  هژیو  هقطنم  رد  عقاو  دوخ 

دشاب یم  لایر  درایلیم  شش  لهچ و  دروآرب  غلبم 

هرامش هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  دشابیم  لایر  نویلیم  دصیس  درایلیم و  ود  نازیم  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزکرم کناب  دزن  یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح 

یزکرم هناخریبد  سراف  ناتسا  کرمگ  لک  هرادا  یزار  نابایخ  بنج  سردم  راولب  زاریش  یناشن  هب  یکیزیف  دانسا  لاسرا   :: 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

ششوپ ششوپ تحت   تحت یاهنامتخاس   یاهنامتخاس هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3232

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یریوصت   یریوصت یتراظن   یتراظن تازیهجت   تازیهجت وو   متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ شزومآ   شزومآ  ، ، یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس

3333
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یمومع  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/065 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6239379 :: هرازه هرازه تاکاپدکدک   شیاشگ  یفیک و  یبایزرا  هجیتن  مالعا  خیرات   - 1401/12/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
شیاشگ خیرات   1401/12/02: ینف یبایزرا  هجیتن  مالعا  خیرات   1401/12/01: فلا

1401/12/09 «: ج  » یلام تاکاپ 

یریوصت - یتوص متسیس  یناسر  زور  هب  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 1/366/350/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب همانتنامض   : هصقانم راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  عون 

یتسژ 144-69361 قودنص  راوچ  ناتسرهش  مالیا   :: سردآ سردآ

2077-08432912850 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6237676 شیاپ  ریواصت و  لاقتنا  یرهش و  گنیر  سانجا  یرادهگن  یاهرابنا  زیهجت  تایلمع 
بآ

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتارباخم6238303 زکرم  ددرت  لرتنک  یاهمتسیس  تازیهجت  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 20) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هداج6238667 یتراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب   ، یزادنا هار  بصن ،  هحفص 14)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریوصت یریوصت -- یتوص یتوص متسیس   متسیس یناسر   یناسر زور   زور هبهب   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434
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ورین ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6237749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Imagicle billy blues 1000 users سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزادنا هار  بصن و  هارمه 

1201000002000005 زاین :  هرامش 
ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 

Imagicle billy blues 1000 users سنسیال - 
یزادنا هار  بصن و  هارمه 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  1,000 دادعت : 

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

Imagicle billy blues 1000 users سنسیال  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزادنا هار  بصن و  هارمه 

1996833611 یتسپ :  دک  ورین ،  ترازو  نامتخاس  - شیاین ناتسدرک و  نابوتا  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81606030-021  ، 81606000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81606172-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه   Imagic le billy blues  1000  usersImagic le billy blues  1000  users سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3535
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ناریا تمالس  همیب  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

6237752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هظحالم  تسویپ  افطل   IBSNG یتنرتنیا هچراپکی  تیوه  زارحا  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000094 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجریس 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال هارمه  هب  هدش  هئارا  ینف  تاصخشم  هب  لاوریاف  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000273 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  لاسرا  یداهنشیپ  هاگتسد  گولوتاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  دادرارق  کرادم و  دانسا و 

ناجریس رابنا  لیوحت 

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ هظحالم   هظحالم تسویپ   تسویپ افطل   افطل   IBSNGIBSNG یتنرتنیا   یتنرتنیا هچراپکی   هچراپکی تیوه   تیوه زارحا   زارحا سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3636

سنسیال سنسیال هارمه   هارمه هبهب   هدش   هدش هئارا   هئارا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم هبهب   لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

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

6238076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  اب  قباطم  نیالنآ  تاسلج  قاتا  هناماس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000283 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1402/08/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخ حرش  تامازلا و  هیلک   . تسا یکناب  همانتنامض  هئارا  ینوناق و  تاروسک  لماش  دش و  دهاوخ  دقعنم  هلاسکی  دادرارق  هدنرب  هدننک  نیمات  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 09124219687 ای  یلخاد 2217  هرامش 23344  اب  لاؤس  تروص  رد   - تسویپ لیاف  اب  قباطم 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم نیالنآ   نیالنآ تاسلج   تاسلج قاتا   قاتا هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 3838
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یلامش ناسارخ  یرادناتسا   :: 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 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

6238425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب لیوحت  زا  دعب  هام  کی  یدقن  تروص  هب  تخادرپ  تسویپ  تسیل  قباطم  اهرورس ) هب  طویرم  ) رپسک سوریو  یتنآدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش دهاوخ  ماجنا 

1101000078000024 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  ماجنا  هتسب  لیوحت  زا  دعب  هام  کی  یدقن  تروص  هب  تخادرپ  تسویپ  تسیل  قباطم  اهرورس ) هب  طویرم  ) رپسک سوریو  یتنآدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9417713175 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  نادیم  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32404137-058  ، 32404122-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32404151-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب لیوحت   لیوحت زازا   دعب   دعب هام   هام کیکی   یدقن   یدقن تروص   تروص هبهب   تخادرپ   تخادرپ تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم اهرورس ) ) اهرورس هبهب   طویرم   طویرم )) رپسک رپسک سوریو   سوریو یتنآدیرخ   یتنآدیرخ ناونع : : ناونع
دشدش دهاوخ   دهاوخ ماجنا   ماجنا

3939
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تفن 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

6238610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفن ترازو  تسارح  تیحالص  دات  تسیلرد  دیابامتح  هدنشورف  --- دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تسا - هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101093314000184 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیسر هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  یلاتسیرک 1  باق   DVD عون  Eset Endpoint Protection Advanced هلاس ود  اضقنا  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
سراپ شزادرپ  سیسر  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  شزادرپ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - دشاب یم  هام  کی  رثکادح  باسح  هیوست  - دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تسا - هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تفن  ترازو  تسارح  تیحالص  دات  تسیلرد  دیابامتح  هدنشورف 

1598846511 یتسپ :  دک  هرامش 61 ،  ینرق  یهلا و  تاجن  نیب  یرتنالک  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88898650-021  ، 88898661-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898662-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Eset Endpoint Protection AdvancedEset Endpoint Protection Advanced  هلاس هلاس ودود   اضقنا   اضقنا سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4040
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زاریش همطاف  ترضح  ییامام  یراتسرپ و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6238739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار تازیهجت  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091628000006 زاین :  هرامش 

زاریش همطاف  ترضح  ییامام  یراتسرپ و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

112 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193613119 یتسپ :  دک  یزامن ،  ناتسرامیب  یدورو  یزامن  نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36474254-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474252-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6238838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا زاین  دروم  تسویپ  مالعتسا  مرف  قباطم  الاک  - تسا هباشم  دک  ناریا   - یربیاس تینما  هاگشیامزآ  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001170 زاین :  هرامش 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زارآ نیمات  اسآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIMENCE هدنزاس عجرم  ناملآ   C2-642SC SIMENCE یربیاس تینما  تیریدم  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912722-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4141

یربیاس یربیاس تینما   تینما هاگشیامزآ   هاگشیامزآ زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6238876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ طیارش  قبط   ) یتعنص یاه  دحاو  یتاعالطا  یرامآ و  متسیس  یهدنامس  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001072000255 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم یعیبط و  مولع  رد  یبرجت  هعسوت  قیقحت و  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ طیارش  قبط   ) یتعنص یاه  دحاو  یتاعالطا  یرامآ و  متسیس  یهدنامس  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818653194 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  بنج  هیمطاف  راولب  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33443105-086  ، 33443000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33662389-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  تادنتسم  هب  امتح  تسا .  هدش  باختنا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  تیاس  بو  یزاس  هدایپ  یحارط و 

1101093750000044 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

.ددرگ هعجارم  تسویپ  تادنتسم  هب  امتح  تسا .  هدش  باختنا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریا  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  تیاس  بو  یزاس  هدایپ  یحارط و 

.دیئامرف لصاح  سامت  یراس  نارماک  سدنهم  یاقآ  نفلت 81622280  هرامش  اب  ماهبا  هنوگره  تروصرد 

1537614111 یتسپ :  دک  یلم ،  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  قرش  -  هب  برغ  یناقح -  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81622835-021  ، 81622509-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88644065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص یاه   یاه دحاو   دحاو یتاعالطا   یتاعالطا وو   یرامآ   یرامآ متسیس   متسیس یهدناماس   یهدناماس دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 4343

نامزاس نامزاس تیاس   تیاس بوبو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6239125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هفرح  هخسن  راپاچ -  کینورتکلا  تسپ  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  یزادنا و  هار  بصن ،  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000328 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  رف  یدیشر  یاقآ  تاعالطا  یروانف  سانشراک  اب  ینف  تالاوس  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یرادا تاعاس  رد  طقف  سامت  )58376641-09309762016

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفریج هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6239129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویساموتا هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090918000220 زاین :  هرامش 

تفریج هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
.ییوشسابل نیشام  هن  اب  لحم و  راهچ  رد  ییوشسابل  نیشام  نویساموتا  هناماس  - 

.دوش هداد  حرش  لماک  تایئزج  اب  خساپ  افطل 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

دحاو  1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تفریج هاگشناد  لحم  رد  لیوحت  دعب  یراک  زور  یلا 15  تخادرپ 10  یمسر  روتکاف  هئارا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7867155311 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  هداج  رتمولیک 8  تفریج - تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41233000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43347065-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 4545

نویساموتا نویساموتا هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک ینوناق  یکشزپ  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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش و اب  ( Kaspersky) یکسرپسک تکرش  لانیجروا  هخسن  زا  هنایار و  یارب 1007  هلاس  ود  سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماس  رد  تسویپ  تاصخشم 

تسا هباشم  یضرف و  دک  ناریا 
1101003009000205 زاین :  هرامش 

روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED یتراجت مان   DVD عون سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

داپژد هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک 
ددع 1,007 دادعت : 

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

.دیدرگ دهاوخ  فذح  روتکاف  شیپ  نودب  هدش  هئارا  یاه  تمیق  تسا و  یرورض  هناماس  رد  یراذگراب  ناگدننک و  تکرش  طسوت  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
55608063 رذآ :  درف  سدنهم  یاقآ 

1114791157 یتسپ :  دک  ینوناق ،  یکشزپ  نامزاس  قاثیم - هچوک  تشهب - خ  رهش - کراپ  یبونج  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55604141-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55169681-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( KasperskyKaspersky)) یکسرپسک یکسرپسک تکرش   تکرش لانیجروا   لانیجروا هخسن   هخسن زازا   وو   هنایار   هنایار یارب  10071007   یارب هلاس   هلاس ودود   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4747
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یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6239393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همانیهاوگ نتشاد  انمض  تسویپ  تامدخ  حرش  قبط  سسنیال  یتراظن 300  یاهنیبرود  تیریدم  رازفا  مرن  هخسن  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگرابو  یمازلا  اتفا  تیحالص 

1101005111000160 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اتفا تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد  انمض  تسویپ  تامدخ  حرش  قبط  سسنیال  یتراظن 300  یاهنیبرود  تیریدم  رازفا  مرن  هخسن  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگرابو  یمازلا 

3813993998 یتسپ :  دک  ود ،  زاف  یادتبا  وکپه  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134751-086  ، 33136091-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136090-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سسنیال سسنیال   300300 یتراظن   یتراظن یاهنیبرود   یاهنیبرود تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن هخسن   هخسن کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848
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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 13 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ ود  هدش (  تسویپ  طیارش  تاصخشم و  قبط  لوژام -  لاوریاف /  تینما /  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000226 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/12/01 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  بصن و  لمح و  هنیزه 
تسیمازلا 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوژام لوژام لاوریاف /  /  لاوریاف تینما /  /  تینما هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4949
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تعنص ملع و  یهاگشناد  داهج   :: 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

6237938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  plc تازیهجت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094212000309 زاین :  هرامش 

تعنص ملع و  یهاگشنادداهج  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قباطم  plc تازیهجت - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  30 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1684933511 یتسپ :  دک  هرامش 188 و 190 ،  ول  کلم  دیهش  نابایخ  یناخردیح  دیهش  نابایخ  ماجرف  کمران  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77455001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77455003-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

plcplc تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5050
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مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

YOKOGAWA OPERATION KEYBOARD AIP826 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000330 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هزاس ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   YOKOGAWA هدنزاس عجرم   VF701 لدم  DCS طبار دربراک   CONTROL BUS INTRFACE تراک الاک :  مان 

نایواک
ددع 1 دادعت : 

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

.دوش هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  تسا ، هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدوزفا  شزرا  نودب  روتکافشیپ  .دشاب  یم  یئزج  تالماعم  هتفه و  لیوحت 2  نامز  رثکادح 

.دش دهاوخ  لاطبا  سکع ) تیش و  اتید   ) ینف کرادم  لیوحت و  خیرات  جرد  نودب  ینف  یاهداهنشیپ  هجوت :

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

YOKOGAWA OPERATION KEYBOARD AIP826YOKOGAWA OPERATION KEYBOARD AIP826 ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6239233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ گرب  تاصخشم  قبط  رتم  یلیم  ات 160  زیاس 63  نلیتا  یلپ  ولو  لاب  یپوکسلت  طبار و  هلیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

1101092586000438 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناشفا باقع  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   SCANIA هدنزاس عجرم  باقع   NBC یرس یرهش  نیب  سوبوتا  نامرف  یپوکسلت  لماک  ریش  الاک :  مان 
تس 200 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نیشام هژاریت  هدننک  هضرع  عجرم   LONKING یتراجت مان   CDM50-70DT کارتفیل کیلوردیه  متسیس  لرتنک  ریش  طبار  هعطق  هلیم  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ گرب  تاصخشم  قبط  رتم  یلیم  ات 160  زیاس 63  نلیتا  یلپ  ولو  لاب  یپوکسلت  طبار و  هلیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

.دشابیم هناماس  تسویپ  مالعتسا  طیارش  الاک و  تاصخشم  مالعتسا و  لیاف 
هارمه 09172034378 هرامش 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نلیتا نلیتا یلپ   یلپ ولو   ولو لاب   لاب یپوکسلت   یپوکسلت وو   طبار   طبار هلیم   هلیم سوبوتا -  -  سوبوتا نامرف   نامرف یپوکسلت   یپوکسلت لماک   لماک ریش   ریش ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6239366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هناخروتوم هدافتسا  تهج  یرهش  زاگ  بای  تشن  روسنس  ناتمزاگ ( تشن  تباث  یاه  فشاک  ددع  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  تسیلرد  تاصخشم 

1101094953001290 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

نایناریا سرا  لرتنک  شیاپ و  یاه  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم   WATCHGAS یتراجت مان  + PDM لدم رمع  تیدودحم  نودب  روسنس  کت  زاگ  روزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

ددرگ  یسرربو  هدناوخ  الماک  تاحیضوت  تسویپ  تسیل   - دشابیم هباشم  دکناریا  یگنهامه 09169141669-  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههامود تخادرپ 

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراپ زاگ  تفن و  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   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( هناخروتوم هناخروتوم هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج یرهش   یرهش زاگ   زاگ بای   بای تشن   تشن روسنس   روسنس )) ناتمزاگ   ناتمزاگ تشن   تشن تباث   تباث یاه   یاه فشاک   فشاک ددع   ددع 22 ناونع : : ناونع 5353

یناشن یناشن شتآ   شتآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یناشن شتآ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006207 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلزنا دازآ  هقطنم  نایناریا  داگراساپ  ناهج  ناناگرزاب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   COBRA لدم یناشن  شتآ  روتینام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
تعنص راک  نیگنس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   LUKAS یتراجت مان  لدم 001  تاجن  دادما و  یکیتسال  اوه  هسیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   MAQUET یتراجت مان   VAVD لدم یبلق  روتانژیسکا  هاگتسد  دربراک  یفنم  راشف  رلرتنک  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یعجشا نژیب  هدننک  هضرع  عجرم  ناگول  ونر  یراوس  نامرف  هبعج  هعطق  هرقرق  الاک :  مان 

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

راک چگ  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  اروکس  یتراجت  مان  یددع  هتسب 12   elsec 02 لدم سکتال 10  قرب  قیاع  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
هتسب 10 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PARADOX یتراجت مان   DM60-950 لدم رطخ  مالعا  رادشه  متسیس  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناشن شتآ  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپب  الاک  تاصخشم 

دشابیم هباشم  دکناریا 
( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 

* تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 
0220136 اضاقت : هرامش 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768172-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک هبعش 1  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6238348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نالعا  طیحم و  شیاپ  مپتسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091357000013 زاین :  هرامش 

جرک کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FAM لدم یراوید  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعلاطم و الماک  لسکا  لیاف  تیش  ره 2  افطل  دشاب  یم  رظن  دم  یتسویپ  کرادم  هدوب و  متسیس  رد  تبث  تهج  اهنت  هدش  باختنا  متیآ  دک  مهم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رکشت اب  ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هارمهب  لیمکت و 

3143916495 یتسپ :  دک  هبعش 1 ،  یعامتجا  نیمات  ناگدازآ  نادیم  جرک  ناتسرهش  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34475106-026  ، 34475109-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34475107-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابآ یصصخت 13  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6239169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموتا  FM 200 قیرح و مالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093509000063 زاین :  هرامش 

نابآ هدزیس  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرمرتم 500 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دیدزاب  شرازگ  / دامرف هجوت  آفطل  تسا  هدش  قاصلا  تسویپ  تسیل  رد  دادرارق  ، دیدزاب شرازگ  ، هشقن ، ینف تاصخشم  / دشاب یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  همانزور  یهگآ  یراکنامیپ و  ینمیا و  تیحالص  یهاوگ  / دشاب یم  دادرارق  قبط  تخادرپ  / دشاب یم  یمازلا  لحم 

1814653333 یتسپ :  دک  کالپ 504 ،  - شزرو هاگتسیا  - ییاجر دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55061123-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55061126-021 :: 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

قیرح قیرح نالعا   نالعا وو   طیحم   طیحم شیاپ   شیاپ مپتسیس   مپتسیس ناونع : : ناونع 5555

تاموتا تاموتا   FM 200FM 200 وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم  قیرح  ءافطا  یتسد  یاه  ردنلیس  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002455 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیترت تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  اهب  تسرهف  روتکاف و  شیپ  هئارا  دیدزاب.دشاب و  یم  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  هدوب و  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیئامرف لصاح  سامت  تسارح  دحاو  یلخاد 109/110  سامت 026-34458080  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   . دش دهاوخن  هداد  رثا 

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

34471448-026  ، 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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا یتسد   یتسد یاه   یاه ردنلیس   ردنلیس ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Gas Detector HONEYWELL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006230 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   Open Path Gas Detector لدم یطخ  یئوترپ  قیرح  مالعا  راجفنا  دض  جنس  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 
فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تلایا  هدنزاس  روشک   HONEYWELL

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   UV SENSOR یتراجت مان   R4343E1006 زاسراکشآ دربراک   MINIPEEPER روسنس الاک :  مان 
نیسکا شخرچ  دارآ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   HONEYWELL

ددع 50 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 Gas Detector HONEYWELL :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپب  یلیمکت  تاصخشم 

دشابیم هباشم  دکناریا 
( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 

* تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 
0130288 اضاقت : هرامش 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768172-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Gas Detector HONEYWELLGas Detector HONEYWELL ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SZICP-55-45 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6239208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  مرالا  ریاف  رشالف  مارتحا  اب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ 

:: 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

زیربت یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ   :: 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6239300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.رتیل تیفرظ 9  تیزوپماک  نلاب  اب   water mist - AFT هدننک شوماخ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095220000018 زاین :  هرامش 

زیربت رهشنالک  یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناینوگچ اضر  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   AFT یتراجت مان  لدم 09/03   Lit 9 تیفرظ  water mist بآ یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136969813 یتسپ :  دک  سردم ،  دیهش  نابایخ  شبن  یناقاخ - نابایخ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35249244-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35257333-041 :: 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

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

مرالا مرالا ریاف   ریاف رشالف   رشالف مارتحا   مارتحا اباب   ناونع : : ناونع 5959

.رتیل .رتیل   99 تیفرظ   تیفرظ تیزوپماک   تیزوپماک نلاب   نلاب اباب     water mist -  AFTwater mist -  AFT هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6238011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  الاک  تاصخشمو  دیرخ  طیارش  تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050035000001 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  الاک  تاصخشمو  دیرخ  طیارش  تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  الاک  تاصخشمو  دیرخ  طیارش  تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3817793163 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  هب  هدیسرن  ماقم  ماق  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34456397-086  ، 34456500-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34456422-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیورشب افش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6238099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تروپ .  هس 12  هیال  چئوس  تروپ و  ود 48  هیال  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092085000059 زاین :  هرامش 

هیورشب افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3750G-48TS-S لدم تروپ  لانرتنیا 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

هیورشب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تروپ .  هس 12  هیال  چئوس  تروپ و  ود 48  هیال  چیئوس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9781686661 یتسپ :  دک  داهجراولب ،  - هیورشب ناتسرهش  - یبونج ناسارخ  هیورشب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32782011-056  ، 31204700-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32782014-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ الاک   الاک تاصخشمو   تاصخشمو دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش تروپ   تروپ هکبش  2424   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6161

تروپ تروپ   1212 هسهس   هیال   هیال چئوس   چئوس وو   تروپ   تروپ   4848 ودود   هیال   هیال چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادبنگود همیکح  یب  یب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6238182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ضوع سدنهم  - ههام 4 تخادرپ هباشم - دکناریا  - ددع کی   DS-3E1318P-P لدم نژیو  کیاه  تروپ  چیئوس 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09217827872 روپ

1101030090000480 زاین :  هرامش 
نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-16/ POE لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
نادبنگود رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جردروتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرباب  لمح  هنیزه 

 09175183734: زادرپراکدنوار سدنهم 
دریذپ تروص  ینوناقو  مزال  تامادقا  هاگشناد  یتالماعم  یلام و  همان  نیئآ  قبط  ، نیفرط نایم  فالتخاداجیا  تروصرد 

7581359561 یتسپ :  دک  یمالسا ،  دازآ  هاگشناد  بنج  - تفن کرهش  - ناراسچگ نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337110-074  ، 32337160-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337160-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیو نژیو کیاه   کیاه تروپ   تروپ   1616 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005574 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   N100.371 لدم  m 1000 لوط  CAT7 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

هرقرق 2,227 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ ینف  حرش  قباطم  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: 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

32241996-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6238533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  یتارباخم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001646 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روشک نیون  سامت  وترپ  هدنزاس  عجرم   Parman یتراجت مان   PSS2440 لدم یرون  یکیرتکلا و   GE تروپ ود 28  هیال  تنرتا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نیون سامت  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 143 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد.دشابیم یمازلا  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  یراذگراب.دشابیم  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  قباطم  الاک  هدش و  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلیلخ.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 071-32138680  اب  لاوس  هنوگره  تروص 

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

32138680-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 6464

یرون یرون وو   یکیرتکلا   یکیرتکلا   GEGE  تروپ تروپ   2828 ودود   هیال   هیال تنرتا   تنرتا هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6565
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

02-14011110 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش نمهب 1401   11 هبنشهس ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16:00 نمهب 1401   18 هبنشهس ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات   00:00

tenders.nak-mci.ir :: عبنم نمهبعبنم  18 هبنشهس ، دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00  1401

6238559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم تازیهجت  تست  تامدخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

500000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر 560,000,000 همانتنامض : غلبم 

:: سردآ سردآ

هارمه 09125055403 ییوهلا 81718555  مناخ  یناگرزاب   :: 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

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: 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   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6238662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/24 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یرتم هرقرق 305 تروصب  ) تسویپ مئامض  قبط  دیفس  گنر   cat 6 هکبش لباک  ناونع : 

14014503 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت تست   تست تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6666

دیفس دیفس گنر   گنر   cat 6cat 6 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6767
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  حرش...لیابوم  هدننکرارکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  .ددرگ  یراذگراب  ًامتح  روتکاف  شیپ  مهم :

1101091701001651 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یهار ریز  هژینم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   WSTER یتراجت مان   WS-558 لدم لیابوم  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دینک دراو  دک  ناریا  رد  ار  دوخ  لک  تمیق  دیاب  امش  .تسین  کالم  هدش  رکذ  دک  ¬ ناریا تکرش ، نیا  زاین  دروم  یاه  دک  ناریا  دوبن  لیلد  هب  مهم :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرگ ¬ یمن دات  ینف  داهنشیپ  دقاف  یاه  ¬ خساپ .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

52155340-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  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 11 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6238788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلریاو رتسب  تحت  یصاصتخا  تروصب  تنرتنیا  سیورس  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000987 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

گم 25 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121061-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهاوخن دهاوخن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت تروص   تروص نیا   نیا ریغ   ریغ ردرد   .ددرگ   .ددرگ یراذگراب   یراذگراب ًامتح   ًامتح روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ مهم : : مهم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   حرش...لیابوم   حرش...لیابوم هدننکرارکت   هدننکرارکت ناونع : : ناونع
.دش .دش

6868

سلریاو سلریاو رتسب   رتسب تحت   تحت یصاصتخا   یصاصتخا تروصب   تروصب تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 6969
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هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

tfi60h1 لدم لسناریا  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000139 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تن یتآ  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  تن  یتآ  انیس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GP-2101 لدم لسناریا   TD-LTE اتید مدوم  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ..ددرگ یرازگراب  اددجمو  دوش  هدز  تکرش  رهم  یراذگ و  تمیق  جارختسا و  یتسویپ  کرادم  تمسق  زا  مرف  هنومن...دشابیم  ههامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دات  دروم  یتساوخرد  دنرب  طقف...دوش  هتفرگ  سامت  یریعم  سدنهم  هرامشاب 09187164674 لاوس  هنوگره  نتشاد  تروصرد..دشابیم  یمازلا  روتکاف 

6717843116 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  ( هر  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  رتالاب  هیلقن  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222888-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

tfi60h1tfi60h1 لدم   لدم لسناریا   لسناریا مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7070
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

1101095158000103 زاین :  هرامش 
زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: 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 تخاسریز یاه   یاه هناماس   هناماس یناسرزورب   یناسرزورب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 7171
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رهشوب ناتسا  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6238972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  جردنم  دراوم  قبط  انهپ  گم  یارب 10  تنرتنیا  کارتشا  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092115000015 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یراذگراب  هناماس  رد  تکرش  اضما  رهم و  هب  روهمم  ییاهن  روتکاف  شیپ  تسویپ  لیاف  لیمکت  تیاعر و  رب  هوالع  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516989174 یتسپ :  دک  شهوژپ 35 ،  هچوک  شبن  ینیهام - دیهش  راولب  ینمهب - رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33448389-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448348-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم دراوم   دراوم قبط   قبط انهپ   انهپ گمگم     1010 یارب   یارب تنرتنیا   تنرتنیا کارتشا   کارتشا هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 7272

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ //POSITION SENSOR ASSEMBELYPOSITION SENSOR ASSEMBELY ناونع : : ناونع 7373
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تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /POSITION SENSOR ASSEMBELY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000765 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا کتاف  هدنزاس  عجرم   FAT-90 1501-DC48 power card لدم نفلت  زکرم  هاگتسد  هیذغت  چیئوس IP 48 V و  هیذغت  دربراک  هعطق  تراک  الاک :  مان 

کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نویساموتا یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم   LINEAR POSITION TRANSDUCER یتراجت مان   TMI-0700-004-423-203 لدم یطخ  رتمویسناتپ  الاک :  مان 

نایدیشر یتعنص 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   intel Xeon Processor X5550 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

عجرم  SICHUAN INNOVATECH INTELLIGENT TERMINAL هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   F8 لدم تلبت  لماک  درب  الاک :  مان 
دنورا ایوگ  هارمه  طابترا  هدننک  هضرع 

تس 3 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

07731311460-1458-1463-1469

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154433 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ws c3850 - 48t- e وکسیس هکبش  چیئوس  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/16 نایاپ :  خیرات 

:: 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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/195/3 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6239382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

METRO 1000 HAWE متسیس 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

ws c3850 -  48t-  ws c3850 -  48t-  ee وکسیس   وکسیس هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7474

METRO 1000  HAWEMETRO 1000  HAWE  متسیس متسیس ناونع : : ناونع 7575
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011110-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم :: 1401/11/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CAT6 SFTP لباک دیرخ  یا  هلحرم  ود  تمیق  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر 230,000,000 همانتنامض :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  دانسا 500.000  هنیزه 

:: سردآ سردآ

یزورون مناخ   09125052634 :: 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

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153406 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ws -sc3750g - 24ts-s هکبش چیئوس  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/16 نایاپ :  خیرات 

:: 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

CAT6 SFTPCAT6 SFTP  لباک لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

ws -sc3750g -  24ts -sws -sc3750g -  24ts -s هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6239427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام ینف و  داهنشیپ  لاسرا  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ  PDF لیاف تروصب  تساوخرد  لماک  حرش  / یو تیگ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ هاگشیالاپ رد  لیوحت  / هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  / یمازلا

1101092447001438 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار میمص  تاطابترا  هعسوت  قیقحت و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  میمص  یتراجت  مان  ینیمز  نویزیولت  جاوما  هراوهام و  هدنریگ  رتویپماک  یو  تیگ  تراک  الاک :  مان 
ددع 76 دادعت : 

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

هدهعب لمح  هنیزه  / یمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  لاسرا  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ  PDF لیاف تروصب  تساوخرد  لماک  حرش  / یو تیگ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدباع 08633492906 سانشراک خ  هاگشیالاپ / رد  لیوحت  / هدنشورف

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492906-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یویو تیگ   تیگ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7878

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

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 13 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ ود  تسویپ (  طیارش  تاصخشم و  قبط  لوسنک -  لوژام /  رواپ  کر /  هکبش /  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000225 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( رورس کر   ) یرتویپماک کر  یازجا  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/01 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  لمح  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هارمه6237821 هب  هدش  هئارا  ینف  تاصخشم  هب  لاوریاف  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
سنسیال

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6238076 تامدخ  حرش  اب  قباطم  نیالنآ  تاسلج  قاتا  هناماس  ینابیتشپ  هحفص 23)یرادهگن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یربیاس6238838 تینما  هاگشیامزآ  زاین  دروم  هحفص 23)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تکرش6239240 لانیجروا  هخسن  زا  هنایار و  یارب 1007  هلاس  ود  سوریو  یتنآ  سنسیال 
(Kaspersky) یکسرپسک

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لوژام6239410 لاوریاف /  تینما /  هحفص 23)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6239451( طقف اهریگزد   ) یتظافح متسیس  یشک  لباک  زاین و  دروم  مالقا  هیهت  هحفص 68)تساوخرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لوسنک لوسنک لوژام /  /  لوژام رواپ   رواپ کرکر /  /  هکبش /  /  هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ 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 15 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادابآ رهش  حطس  رباعم  دتمم  عطقنم و  تروصب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000279 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ نادابآ رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم دتمم   دتمم وو   عطقنم   عطقنم تروصب   تروصب یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل نهآ  هار  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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رون یزام  ای  رونلگ  دنرب  زا  روتکژرپ  ) تسویپ تساوخرد  ربارب  یباختنا  یاهدکناریا  هباشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001261000128 زاین :  هرامش 
ناتسرل نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رونلگ هدنزاس  عجرم   W 200 ناوت لیرآ 4  حرط  نکفا  رون   LED غارچ الاک :  مان 
هلعش 5 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
رونلگ هدنزاس  عجرم   W 100 ناوت لیرآ 2  حرط  ینابایخ  دربراک   LED تساکیاد یموینیمولآ  غارچ  الاک :  مان 

هلعش 2 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

رونلگ هدنزاس  عجرم   W 150 ناوت  2 هراتس حرط  ینابایخ   LED غارچ الاک :  مان 
هلعش 5 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهعب  ناتسرل  نهآ  هار  رابنا  ات  لمح  هنیزه  ( رون یزام  ای  رونلگ  دنرب  زا  روتکژرپ  ) تسویپ تساوخرد  ربارب  یباختنا  یاهدکناریا  هباشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  روتکاف  شیگ  افطل.دشابیم 

6881837357 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  نهآ  هار  لک  هرادا  یرادا  نامتخاس  نهآ  هار  خ  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43294295-066  ، 43229987-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43229986-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابایخ ینابایخ   LEDLED  غارچ غارچ  - - روتکژرپ روتکژرپ ناونع : : ناونع 8181

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  لیس  زا  هدید  بیسآ  تمرم  یزاس و  نمیا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003362000246 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  لیس  زا  هدید  بیسآ  تمرم  یزاس و  نمیا  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ناتسا (  لک  یاهروحم  رد  زیخ  هثداح  طاقن  یزاس  نمیا  تهج  ولبات  مئالع و  هحفص  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000640 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یزکرم نازاس  نیژد  هدننک  هضرع  عجرم   50x14 cm زیاس امن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

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

یلوچنس یاقا   05433513768 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لیس   لیس زازا   هدید   هدید بیسآ   بیسآ تمرم   تمرم وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 8282

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناتسا (  (  ناتسا لکلک   یاهروحم   یاهروحم ردرد   زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج ولبات   ولبات وو   مئالع   مئالع هحفص   هحفص دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ 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 18 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهولبات زاین  دروم  تالاصتا  هارمهب  تسویپ  تسیل  قبط  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000277 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412000502   75x35 cm داعبا هناخ  ود  نز  کمشچ  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

نادنکوج یبجر  ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   ARRI یتراجت مان   cm 35 زیاس درادناتسا  رطخ  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
یار نوتلآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   AT-WE14 لدم  80x80 cm زیاس یعبرم  لکش  هفرطود  ریسم  لرتنک  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

اتکی تیزوپماک  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   MEGATITE یتراجت مان   kg 1 یطوق هتسب 2   S یئزج ود  یسکوپا  نتب  بسچ  الاک :  مان 
هتسب 150 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  ود  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

اناد قفش  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   40x45 cm زیاس طایتحا  گنربش  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
ناهفصا شیدنا  کین  یسدنهم   in 2 رطق  m 3 لوط یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

ناهاپس ورملاس   cm 60 زمرق یا  هریاد  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  نلیتا  یلپ  سنج   450x600x1050 mm زیاس یکیفارت  ینمیا و  هکشب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

یار نوتلآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   AT-WE13 لدم  80x80 cm زیاس یعبرم  لکش  هفرطکی  ریسم  لرتنک  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

مالس مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

دورد ساپس.دوش و  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  طیارش  لیاف 

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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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دهشم هقطنم 12  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238588 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/11/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 12 حطس  یروحم  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر  لقادح  هتشر -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر  دقاف  یربارت -  هار و  ناراکنامیپ - 

هبتر دقاف  نامتخاس -  هینبا و  ناراکنامیپ - 

هقطنم 12 یرادرهش  هیهلا 20  هیلا -  راولب   :: سردآ سردآ

05131296223 :: نفلت :: www.ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6238603 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/11/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ ملسم  تلاسر  ور  هراوس  رباعم  یکیفارت  فارحنا  تایلمع  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزادرپراک هس  هقطنم  یرادرهش  راهب  مناتسوب  لخاد  لصاف 9و7  دح  عیبر  هجاوخ  راولب   :: سردآ سردآ

05131293760 :: نفلت :: www.ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروحم یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8585

رباعم رباعم یکیفارت   یکیفارت فارحنا   فارحنا تایلمع   تایلمع هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 8686

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

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

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

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

6238756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاتسور یلصا و  یاهروحم  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005915000007 زاین :  هرامش 

هذیا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ییاتسور یلصا و  یاهروحم  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  بصن  1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

هذیا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6391866398 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  ناهفصا  هداج  هذیا  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-061  ، 43622143-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43622143-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هردمرگ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6238775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاهب مالعتسا  رد  تاصخشم  ربارب  یراباگ  هاگتسدکی  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005638000052 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  هردمرگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سرگاز کیفارت  راومه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هدنهد  رادشه  دربراک  یزلف  سنج   60x90 cm زیاس لیطتسم  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاهب مالعتسا  رد  تاصخشم  ربارب  یراباگ  هاگتسدکی  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3163944447 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  هردمرگ  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36101201-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36105710-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاتسور ییاتسور وو   یلصا   یلصا یاهروحم   یاهروحم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع بصن   بصن ناونع : : ناونع 8787

ءاهب ءاهب مالعتسا   مالعتسا ردرد   تاصخشم   تاصخشم ربارب   ربارب یراباگ   یراباگ هاگتسدکی   هاگتسدکی بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ 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 15 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئزج ود  گنر  اب  نادابآ  رهش  حطس  رد  هدایپ  رباع  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000282 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  هباشم -  دک  ناریا  یکیفارت (  مئالع  ولبات  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000641 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراف جیلخ  هلول  درون  تعنص  تاجناخراک  هدننک  هضرع  عجرم   m 6 لوط  10x20 mm زیاس یدالوف  لیفورپ  الاک :  مان 

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

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

یلوچنس یاقا   05433513768 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس ردرد   هدایپ   هدایپ رباع   رباع طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8989

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

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

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

زا 129 ھحفص 63 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6alefdbtyl6a4?user=37505&ntc=6239220
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6239220?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z84qzkdxwx4mx?user=37505&ntc=6239454
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6239454?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

هورق ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب یا  هرک  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090826000011 زاین :  هرامش 

هورق ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا وکس  تکرش  زا   2500x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 80  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

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

هورق رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یرادوخ  هدش  هداد  ینف  تاصخشم  نداد  ریغت  زاو  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هارو  بصنو  لمح  هنیزهو  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6661833843 یتسپ :  دک  یهانپ ،  دیهش  لامج ک  دیس  ناتسدرک خ  هورق  هورق ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220146-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220148-087 :: 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

یقرب یقرب یایا   هرک   هرک برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

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

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

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

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

6238585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع  1  ) یریوصت نوفیآ  ددع - )  1  ) یمشچ روسنس  اب  یا  هشیش  یلیر  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003554 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
انام هناشاک  هیارآ  هدننک  هضرع  عجرم  ماکآ  یتراجت  مان   AKA 105 لدم یرتم  زیاس  یا  هشیش  یلیر  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

روپ یتیتش  ایور  هدننک  هضرع  عجرم   KEMWIE یتراجت مان   S-560C لدم یریوصت  نوفیآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دوش جرد  بصن  هنیزه  نودب  برد  تمیق  نمض  رد  دامرف  هعجارم  تسویپ  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37293081-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع   11  ) ) یریوصت یریوصت نوفیآ   نوفیآ ددع - ) - ) ددع   11  ) ) یمشچ یمشچ روسنس   روسنس اباب   یایا   هشیش   هشیش یلیر   یلیر برد   برد ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یسراف  ناملس  یلاع  شزومآ  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 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6238606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم  اب  لیم  زنرب 10 تیروکس  هشیش  برد  لماک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ZEN & ZENSAFE مشچ رکناد  + روتوم   + STR روتارپا

1101004777000067 زاین :  هرامش 
زاریش یسراف  ناملس  یلاع  شزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

کالفا نازاس  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم  ردالاوآ  یتراجت  مان  ناملآ  روتوم  رکناد  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  رلرتنک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تاصخشم  اب  لیم  زنرب 10 تیروکس  هشیش  برد  لماک  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بصن  اب  هارمه  عبرم  رتم  ژارتم 9  هب   ZEN & ZENSAFE مشچ رکناد  + روتوم   + STR روتارپا

ربتعم یتناراگ  هباشم )  دک  ناریا  )

7153665419 یتسپ :  دک  زاریش ،  یسراف  ناملس  یلاع  شزومآ  زکرم  جع ،) ) نامزلا بحاص  هینیسح  بنج  (س ،) ارهزلا راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36262441-071  ، 37253791-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37253790-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیم لیم 1010 زنرب   زنرب تیروکس   تیروکس هشیش   هشیش برد   برد لماک   لماک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  نکسم  کناب  بعش  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 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 02333342323 هگرب  طیارش  قبط  ( ......و رواک   ، بصن  ، سنج  ) یدالوف پآ  لور  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003173000023 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ 02333342323 هگرب  طیارش  قبط  ( ......و رواک   ، بصن  ، سنج  ) یدالوف پآ  لور  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3513987336 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  رویرهش  هدفه  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342323-023  ، 33326756-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347267-023 :: 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

نورک ناریت و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6239075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لاصتا  تیلباق  دودحمان و  ددرت  تمیقاب  سکاب  لرتنک  هب  زهجم  / zen&zensafe / bea مشچ هب  زهجم  گنیدیالساروتارپا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه لرتنک  سسکا  دیلک 

1101091626000015 زاین :  هرامش 
نورکو ناریت  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نیمث کینورتکلا  وپاکت  هدننک  هضرع  عجرم   TORMAX 21 یتراجت مان   Windrive لدم  100x142x4000 cm زیاس گنیدیالسا  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
نورک ناریت و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دادرارق  دافم  قبط  امرفراک  هیدیئاتاب  یروضح  دیدزاب  طرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا 

8531614814 یتسپ :  دک  قرب ،  هرادا  یوربور  ینیمخ - ماما  خ  ناریت - نورک ،  ناریت و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42225588-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42225453-031 :: 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

(( ......و ......و رواک   رواک  ، ، بصن بصن  ، ، سنج سنج  ) ) یدالوف یدالوف پآپآ   لور   لور بصن   بصن ناونع : : ناونع 9494

100100 x142x4000  cmx142x4000  cm  زیاس زیاس گنیدیالسا   گنیدیالسا کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 9595
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(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا ناتسا  یزاسرهش  هار 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 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

6237750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ تاصخشم  قبط   ( Milsight  ) تیاسلیام کرام  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعللاطم  یمتح  تسویپ  یاه  لیاف 

** دشاب یم  یلم  هنارخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ  ** 
1101003865000032 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایمیک هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تیاسلیام  یتراجت  مان   ms-c8262-fpb لدم یتظافح  یاه  متسیس  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ناگرگ ناینب  راکیاپ  هدنزاس  عجرم  کینورتکلا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تیاسلیام  یتراجت  مان   ms-c5375epb لدم یتظافح  یاه  متسیس  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ناگرگ ناینب  راکیاپ  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تیاسلیام  یتراجت  مان   ms-c5364pb لدم یتظافح  یاه  متسیس  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ناگرگ ناینب  راکیاپ  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 32 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یتسویپ تاصخشم  قبط   ( Milsight  ) تیاسلیام کرام  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعللاطم  یمتح  تسویپ  یاه  لیاف 

** دشاب یم  یلم  هنارخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ  ** 

6931897396 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  یزاس  رهش  هار و  لک  هرادا  ماما -  یبونج  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338001-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330366-084 :: 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

 **  ** .دوش .دوش هعللاطم   هعللاطم یمتح   یمتح تسویپ   تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف .یتسویپ   .یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  (  ( Mils ightMils ight  ) ) تیاسلیام تیاسلیام کرام   کرام هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
**** دشاب دشاب یمیم   یلم   یلم هنارخ   هنارخ دانسا   دانسا لحم   لحم زازا   تخادرپ   تخادرپ
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ناسارخ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبونج

یبونج 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهنادنز لک  هرادا  رابنا  رد  لیوحت   ) تسویپ تسیل  قبط  اهنیبرود  یزاس  لاعف  تهج   NVR هاگتسد  3- دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دنجریب

1101003671000049 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ یالاک  دیفم  هدننک  هضرع  عجرم   HD-NVR یتراجت مان   8032HD لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دنجریب اهنادنز  لک  هرادا  رابنا  رد  لیوحت   ) تسویپ تسیل  قبط  اهنیبرود  یزاس  لاعف  تهج   NVR هاگتسد  3- دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717877856 یتسپ :  دک  مود ،  هارراهچ  ملعم 7 -  ملعم -  راولب  دنجریب -  یبونج -  ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57201871-091  ، 32237285-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237283-056 :: 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

اهنادنز اهنادنز لکلک   هرادا   هرادا رابنا   رابنا ردرد   لیوحت   لیوحت  ) ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط اهنیبرود   اهنیبرود یزاس   یزاس لاعف   لاعف تهج   تهج   NVRNVR هاگتسد   هاگتسد   33-- دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
(( دنجریب دنجریب
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6237826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - یتسویپ تسیل  قبط  ددع  تاعطقو 50  مزاولو  بصن  اب  هارمه  هتسبرادم  نیب  رود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934001120 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - دسرب رظان  سانشراک  دات  هب  دیابراک  - دشاب یم  دادرارق  بلاقرد  راک  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6238047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ددرگ لیمکت  روتکاف  شیپ  اهب و  شسرپ  مرف  سکیف  ( زنل  گم  ماد 5  نیبرود  ددع   190 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030012000142 زاین :  هرامش 

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  190 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818674731 یتسپ :  دک  نراق ،  شبن  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329164-011  ، 33302807-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   -- یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ددع   ددع   5050 تاعطقو   تاعطقو مزاولو   مزاولو بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه هتسبرادم   هتسبرادم نیب   نیب رود   رود ناونع : : ناونع 9898

 ( ( ددرگ ددرگ لیمکت   لیمکت روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ وو   اهب   اهب شسرپ   شسرپ مرف   مرف سکیف   ( ( سکیف زنل   زنل گمگم     55 ماد   ماد نیبرود   نیبرود ددع   ددع   190190 ناونع : : ناونع 9999
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ناتسیس و ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب 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

6238051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091360000002 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816859875 یتسپ :  دک  تدحو ،  یادهش  لپ  نارادساپ و  لصافدح  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33449305-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441617-054 :: 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

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6238053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ددرگ لیمکت  روتکاف  شیپ  اهب و  شسرپ  مرف  زیاروتوم  ( زنل  گم  ماد 8  نیبرود  ددع   90 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030012000143 زاین :  هرامش 

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  90 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818674731 یتسپ :  دک  نراق ،  شبن  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329164-011  ، 33302807-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 100100

 ( ( ددرگ ددرگ لیمکت   لیمکت روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ وو   اهب   اهب شسرپ   شسرپ مرف   مرف زیاروتوم   ( ( زیاروتوم زنل   زنل گمگم     88 ماد   ماد نیبرود   نیبرود ددع   ددع   9090 ناونع : : ناونع 10 110 1
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: 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 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

6238065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تاصخشم  قبط  تباث  یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101093023000975 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 

شواک رازفا  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   AXIS یتراجت مان   P1343 لدم تباث  یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ترازو دنلب  تسیل  رد  تسیاب  یم  هدننک  نیمات   ، تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندرک  قاصلا  ددرگ .  جرد  هدوزفا  شزرا  نودب  هدش  هئارا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  ( AVL  ) تفن

تسیمازلا اههاگشورف  یارب  ترشابم  تراک  ای  بسک  زاوج  هئارا 

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تباث   تباث یتعنص   یتعنص هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 102102
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نادبنگود همیکح  یب  یب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6238188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09217827872 روپ ضوع  سدنهم  - ههام 4 تخادرپ هباشم - دکناریا  - ددع هدزناپ   5MM IP بش رد  دید  ویو  ینوی  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030090000479 زاین :  هرامش 

نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   ALBA ADC-2280P لدم  FULL-HD یا هفرح  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
نادبنگود رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جردروتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرباب  لمح  هنیزه 

 09175183734: زادرپراکدنوار سدنهم 
دریذپ تروص  ینوناقو  مزال  تامادقا  هاگشناد  یتالماعم  یلام و  همان  نیئآ  قبط  ، نیفرط نایم  فالتخاداجیا  تروصرد 

7581359561 یتسپ :  دک  یمالسا ،  دازآ  هاگشناد  بنج  - تفن کرهش  - ناراسچگ نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337110-074  ، 32337160-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337160-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 MM IPMM IP بشبش   ردرد   دید   دید ویو   ویو ینوی   ینوی نیبرود   نیبرود 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 129 ھحفص 73 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kebcbvlsbnu5a?user=37505&ntc=6238188
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6238188?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6238209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0010199  هرامش  یکیتسالپ  رواک  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985009281 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایزرمارف نیلیآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIDEOTEC یتراجت مان   HOT32K1AOOO لدم هتسب  رادم  نیبرود  رواک  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
نایزرمارف نیلیآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIDEOTEC یتراجت مان   MEK30K1YOOOB لدم هتسب  رادم  نیبرود  رواک  الاک :  مان 

ددع 1,700 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4148775-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتسالپ یکیتسالپ رواک   رواک ناونع : : ناونع 104104

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

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

زا 129 ھحفص 74 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e8uh3mqr9ry6s?user=37505&ntc=6238209
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6238209?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نکسم کناب   :: 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

6238392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IP لاتیجید نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003146000025 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناکما کناب  سانشراک  دات  زا  دعب  باسحتروص  تخادرپ  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  تسویپ -  لیاف  رد  هدش  جرد  طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ریذپ 

7187796746 یتسپ :  دک  هچوک 13 ،  شبن  یقرش  یزاریش  یازریمراولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32133202-071  ، 36356404-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36356342-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسم کناب   :: 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

6238469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IP لاتیجید نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003146000024 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناکما کناب  سانشراک  دات  زا  دعب  باسحتروص  تخادرپ  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  تسویپ -  لیاف  رد  هدش  جرد  طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ریذپ 

7187796746 یتسپ :  دک  هچوک 13 ،  شبن  یقرش  یزاریش  یازریمراولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32133202-071  ، 36356404-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36356342-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IPIP لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 105105

IPIP لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 106106
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6238651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/17 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
m5stick-k210 لدم  m5stack کرام یکیتسالپ  هندب  سنج  مویتیل  یرتاب  عون   cmos رگسح عون  لاتیجید  عون  ریوصت  شزادرپ  نیبرود  ناونع : 

14014343 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/17 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

هواس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا و تیحالص  نتشاددسرب  IT ناسانشراک دات  هب  تسویپ و  تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبروددشابیم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  یراکنامیپ 

1101005785000117 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  هواس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 13 دادعت : 

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

ینمیا تیحالص  نتشاددسرب  تاعالطا  یروانف  دحاو  ناسانشراک  دات  هب  تسویپ و  تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبروددشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیمراکنامیپ هدهع  هب  تاروسک  هیلکدشابیم  یمازلا  یراکنامیپ  و 

3915639811 یتسپ :  دک  هواس ،  یرادرهش   یرادرهش  نادیم   هواس   رهش     - هواس ناتسرهش   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230751-086  ، 42234191-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42231070-086 :: 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

لدم لدم   m5stackm5stack کرام   کرام یکیتسالپ   یکیتسالپ هندب   هندب سنج   سنج مویتیل   مویتیل یرتاب   یرتاب عون   عون   cmoscmos رگسح   رگسح عون   عون لاتیجید   لاتیجید عون   عون ریوصت   ریوصت شزادرپ   شزادرپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
m5stick -k2 10m5stick -k2 10

107107

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 108108
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ناهفصا ناتسا  لک  یرتسگداد   :: 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 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

6238964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک نیبرود و  لماش  یتینما  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004579000237 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
هکبش لباک  الاک :  مان 

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

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناهفصا و  یرتسگداد  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طابترا سراپ  تکرش  زا  هیئاضق  هوق  صوصخم  یتناراگ  یاراد  یمالعا  یاه  نیبرود.دش  دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

8163833131 یتسپ :  دک  رظن ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  الاب -  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36249163-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249163-031 :: 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

لباک لباک وو   نیبرود   نیبرود لماش   لماش یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109
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ناهفصا ناتسا  لک  یرتسگداد   :: 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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6239050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - طبض هاگتسد  دراه و  لباک ،  نیبرود ،  لماش  یتازیهجت  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004579000235 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 
شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 

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

شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 

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

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناهفصا و  یرتسگداد  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاراد زین  دراه  هدوب و  طابترا  سراپ  تکرش  زا  یتناراگ  یاراد  یمالعا  یاه  نیبرود.دش  دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

بارخدراه لیوحت  نودب  ضیوعت  یتناراگ 

8163833131 یتسپ :  دک  رظن ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  الاب -  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36249163-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249163-031 :: 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

دراه دراه // شزادرپ شزادرپ نیبرود   نیبرود لماش   لماش یتازیهجت   یتازیهجت مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10
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نادهاز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6239056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ) ناوناب ناتسوب  رد  هدافتسا  تهج  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09158425823: سامت هرامش 

1101006008000087 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  نادهاز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک   DAHUA هدنزاس عجرم   DAHUA یتراجت مان   DAHUA 608 لدم هلاناک  هتسبرادم 32  نیبرود  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
زربلا دنمشوه  نارظان  نابدید  هدننک  هضرع  عجرم 

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

هدننک هضرع  عجرم   HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD2T43-15 لدم  IP لاتیجید یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
زربلا نیورآ  نازاس  دنمشوه 

ددع 36 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

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

( ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ) ناوناب ناتسوب  رد  هدافتسا  تهج  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09158425823: سامت هرامش 

9813673157 یتسپ :  دک  نادهاز ،  زکرم  یرادرهش  - یدازآ نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224064-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33251140-054 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ 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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ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6239228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ددرگ لیمکت  روتکاف  شیپ  اهب و  شسرپ  مرف  زیاروتوم  ( زنل  گم  تلوب 8  نیبرود  ددع   60 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030012000140 زاین :  هرامش 

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  60 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818674731 یتسپ :  دک  نراق ،  شبن  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329164-011  ، 33302807-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیاروتوم زیاروتوم زنل   زنل گمگم     88 تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود ددع   ددع   6060 ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

6239314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طبض هاگتسد  دراه و  لباک ،  نیبرود ،  لماش  یتازیهجت  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004579000236 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
کسید دراه  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناهفصا و  یرتسگداد  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاراد زین  دراه  هدوب و  طابترا  سراپ  تکرش  زا  یتناراگ  یاراد  یمالعا  یاه  نیبرود.دش  دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

بارخدراه لیوحت  نودب  ضیوعت  یتناراگ 

8163833131 یتسپ :  دک  رظن ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  الاب -  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36249163-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249163-031 :: 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

طبض طبض هاگتسد   هاگتسد وو   دراه   دراه لباک ،  ،  لباک نیبرود ،  ،  نیبرود لماش   لماش یتازیهجت   یتازیهجت مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

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   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6239403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/31 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( اتفا یهاوگ  اب   ) تلوب لسکیپ  اگم  هتسبرادم 4  نیبرود  ناونع : 

14014626 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/07 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6239431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدمحا 82032012 سدنهم  سانشراک  تسویپ  تاصخشم  قبط  یتاقبط  گنیکراپ  رد  هتسب  رادم  یاهنیبرود  ییاج  هباج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003644 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 3 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا دیدزاب  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: 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

تلوب تلوب لسکیپ   لسکیپ اگم   اگم   44 هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1141 14

یتاقبط یتاقبط گنیکراپ   گنیکراپ ردرد   هتسب   هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود ییاج   ییاج هباج   هباج ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 07 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم بانیم و  شیک و  مشق و  بعش  طقف ) اهریگزد   ) یتظافح متسیس  یشک  لباک  زاین و  دروم  مالقا  هیهت  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تامالعتسا  ساسا  رب  افرص  سابعردنب 

1101003781000068 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هبعش 4 دادعت : 

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

ساسا رب  افرص  سابعردنب  یزکرم  بانیم و  شیک و  مشق و  بعش  طقف ) اهریگزد   ) یتظافح متسیس  یشک  لباک  زاین و  دروم  مالقا  هیهت  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تکرش  تادنتسمو  هناماس  رد  تسویپ  تامالعتسا  لاسراو  لیمکت   - تسویپ تامالعتسا 

7916686138 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  بعش  تیریدم  نامتخاس  ماما -  نادیم  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333310-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344011-076 :: 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

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6239461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ددرگ لیمکت  روتکاف  شیپ  اهب و  شسرپ  مرف  تسویپ (  قباطم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030012000139 زاین :  هرامش 

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  25 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818674731 یتسپ :  دک  نراق ،  شبن  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329164-011  ، 33302807-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( طقف طقف اهریگزد   اهریگزد  ) ) یتظافح یتظافح متسیس   متسیس یشک   یشک لباک   لباک وو   زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا هیهت   هیهت تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 1161 16

رآرآ یویو   نانا   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1171 17
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ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6239489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ددرگ لیمکت  روتکاف  شیپ  اهب و  شسرپ  مرف  لوه  ( نیپ  نیبرود  ددع   40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030012000141 زاین :  هرامش 

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  40 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818674731 یتسپ :  دک  نراق ،  شبن  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329164-011  ، 33302807-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوه لوه نیپ   نیپ نیبرود   نیبرود ددع   ددع   4040 ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6239235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب   access control reader virdi ac1100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003101000326 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI هدنزاس عجرم   ac1100 لدم ددرت  لرتنک  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  رادیرخ  رابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم ماجنا  داتو  لیوحت  زا  سپ  یراکزور  رثکادح 15  هیوست 

تسیا یمازلا  همان  تنامض  هئارا 

1664647111 یتسپ :  دک  کالپ 191 ،  - نارادساپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23733127-021  ، 23730-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22842033-021 :: 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

ددرت6239235 لرتنک  بایغ  روضح و  هحفص 84)هاگتسد  )  accessaccess

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

ریسدرب یزرواشک  یلاع  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6238538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1191 19

هظفاح هظفاح تراک   تراک فیک ، ، فیک هیاپ ، ، هیاپ زنل ، ، زنل اباب   یرادربملیف   یرادربملیف وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود 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   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

هب افطل  دشاب  یم  هباشم  تالوصحم  مامت  یارب  دک  ناریا  هظفاح و ...  تراک  فیک ، هیاپ ، زنل ، اب  یرادربملیف  یساکع و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش عاجرا  تسویپ  لیاف 

1101094081000003 زاین :  هرامش 
ریسدرب یزرواشک  یلاع  شزومآ  زکرم   هدننک :  رازگرب 

نناک هدنزاس  عجرم   EOS 5D2 KIT لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نویامه نیگن  درمز  هدننک  هضرع  عجرم   BLACK MAGIC DESIGN یتراجت مان   cinema camera لدم ییویدوتسا  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

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

ایرآ تعنص  ناس  لیپ  هدننک  هضرع  عجرم   FUJIFILM یتراجت مان  یساکع  نیبرود   LH-X10 زنل ظفاحم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   PCK-LS2AM لدم  in 2/5 زیاس  LCD رگشیامن ظفاحم  الاک :  مان 

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

یدوخسف روپدمحم  نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   LOWEPRO یتراجت مان   PURUMER 450 لدم یساکع  نیبرود  فیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یفاچ یدجس  میسن  هدنزاس  عجرم   UNIQUE یتراجت مان   UV-B03R لدم  CCTV نیبرود هیاپ  الاک :  مان 

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

نیتم هنایار  زادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SILICON POWER یتراجت مان   CF لدم  GB 64 تیفرظ  SD هظفاح تراک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ردنب ایوپ  ناراک  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   BATTERY یتراجت مان   LP-E6 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  الاک :  مان 

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

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   NP-F570 لدم یمویتیل  یباتک  ژراش  لباق  ریغ  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دامن لصاح  سامت  هرامش 09132431618  اب  زاین  تروص  رد  دوش و  عوجر  تسویپ  لیاف  هب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7841753693 یتسپ :  دک  ریسدرب ،  یزرواشک  یلاع  شزومآ  زکرم  جع -)  ) رصعیلو راولب  ملعم - نادیم  ریسدرب - ریسدرب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33773601-034  ، 33524483-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33526583-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

cctv :: 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

هظفاح6238538 تراک  فیک ، هیاپ ، زنل ، اب  یرادربملیف  یساکع و  هحفص 85)نیبرود  )  cctvcctv

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " 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 " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6237786 تسیل  قبط  اهنیبرود  یزاس  لاعف  تهج   NVR هاگتسد  3- دشابیم هباشم  دک  ناریا 
( دنجریب اهنادنز  لک  هرادا  رابنا  رد  لیوحت  )

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاموتا6239169  FM 200 قیرح و مالعا  متسیس  هحفص 38)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6239207Gas Detector HONEYWELL(38 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6239075100x142x4000 cm زیاس گنیدیالسا  کیتاموتا  یاهمتسیسرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ناهفصا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6239151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...تسویپ تسیل  قباطم  یزاس  ریز  اب  ( هتسجرب فورح  ) لنچ  / هرادا برد  رس  ولبات  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003343000171 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف   cm 75 زیاس دیفس  زبس و  گنر  هریاد  لکش  هلاس  رمع 7  اب  گنربش  تعرس  تیدودحم  عفر  یلیر  یتاعالطا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

امنهار ددرت  یسدنهم  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

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

/ دشاب مزال  ییانشور  یاراد  / تسا هباشم  الاک  دک  ( 1/30  * 5) ژارتم هب  دشابیم / تسویپ  تسیل  قبط  الاک   / 09132057161 .زادرپراک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09382643054 سانشراک

8169653848 یتسپ :  دک  رگراک ،  بیرج خ  رازه  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6693159-0313  ، 36693159-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36693159-031 :: 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

یتارباخم6238303 زکرم  ددرت  لرتنک  یاهمتسیس  تازیهجت  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 20) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یتارباخم6238536 زکرم  ددرت  لرتنک  یاه  متسیس  تازیهجت  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 20) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6239075100x142x4000 cm زیاس گنیدیالسا  کیتاموتا  یاهمتسیسرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یزاس6239151 ریز  اب  ( هتسجرب فورح  ) لنچ  / هرادا برد  رس  ولبات  هحفص 20)تخاس  ددرت  ( ددرت

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

ددرت6239235 لرتنک  بایغ  روضح و  هحفص 84)هاگتسد  )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزاس یزاس ریز   ریز اباب   (( هتسجرب هتسجرب فورح   فورح )) لنچ لنچ  / / هرادا هرادا برد   برد رسرس   ولبات   ولبات تخاس   تخاس 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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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  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 07 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  30 نکشراشف 100 :  ریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001403000696 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روپرداق لیعامسا  هدننک  هضرع  عجرم   GULF OILANDGAS یتراجت مان   A 17 نایرج تدش   MXAPSU17 لدم قیرح  افطا  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم اب  سانجا  قابطنا  مدع  هنیزه  لمح و  هنیزه.دوش  هداد  تمیق  یتسویپ  ینف  تاصخشم  قبط.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.نیریگب سامت  ردص  یوسوم  یاقآ  یلخاد 5586  اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ینف 

5166617365 یتسپ :  دک  زیربت ،  هاگشناد  زا  رتالاب  نمهب  راولب 29  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33304091-041  ، 33318871-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309992-041 :: 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

روانش6237699 فقس  نزخم  قیرح 27  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ   ، هحفص 7)یحارط قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6237952 افطا  نالعا و  هچراپکی  هحفص 7)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ددع6238037  30 نکشراشف 100 :  هحفص 7)ریش  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6238348 نالعا  طیحم و  شیاپ  هحفص 38)مپتسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نکاما6238349 کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 7)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاموتا6239169  FM 200 قیرح و مالعا  متسیس  هحفص 38)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6239198 ءافطا  یتسد  یاه  ردنلیس  هحفص 38)ژراش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6239207Gas Detector HONEYWELL(38 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ددع ددع   3030  :  : 100100 نکشراشف   نکشراشف ریش   ریش ناونع : : ناونع 122122
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مرالا6239208 ریاف  رشالف  مارتحا  هحفص 38)اب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6239207Gas Detector HONEYWELL(38 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3030   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SZICP-54-44 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6239141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  قباطم  تاموزلم  یساکع و  نیبرود  مارتحا  اب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاموزلم تاموزلم وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 123123
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نموف ینف  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6239345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا زیاس 27   LF27T350FH-M لدم گنوسماس  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095176000019 زاین :  هرامش 

نموف ینف  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یکشم گنر  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
نموف رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  نموف  ینف  هدکشناد  زادرپراک  ییالوم  دشار  هرامش 09111838577  اب  زاین  تروص  رد  .دوش  لاسرا  الاک  هارمه  هب  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن

4358139115 یتسپ :  دک  نموف ،  ینف  هدکشناد  قیاقش  رالات  یوربور  هلوسام  هداج  رتمولیک 1  نموف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34915154-013  ، 34915103-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34915121-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک تخت  یدضتعم 80 ینامرد  یشزومآزکرم   :: 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بذاج 60*90 زادناریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030228000308 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یدضتعم 80 ینامرد  یشزومآزکرم  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  1,000 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718814474 یتسپ :  دک  یدضتعم ،  ناتسرامیب  یسودرف  نادیم  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37250525-083  ، 37259002-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246346-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا زیاس  2727   زیاس   LF27T350FH-MLF27T350FH-M  لدم لدم گنوسماس   گنوسماس روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 124124

9090 ** 6060 بذاج   بذاج زادناریز   زادناریز ناونع : : ناونع 125125

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

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

لیاف6237750 .یتسویپ  تاصخشم  قبط   ( Milsight  ) تیاسلیام کرام  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ 
** دشاب یم  یلم  هنارخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ  .دوش **  هعللاطم  یمتح  تسویپ  یاه 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6237786 تسیل  قبط  اهنیبرود  یزاس  لاعف  تهج   NVR هاگتسد  3- دشابیم هباشم  دک  ناریا 
( دنجریب اهنادنز  لک  هرادا  رابنا  رد  لیوحت  )

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناریا6237826 زا  - یتسویپ تسیل  قبط  ددع  تاعطقو 50  مزاولو  بصن  اب  هارمه  هتسبرادم  نیب  رود 
هدش هدافتسا  هباشم  دک 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6238047 ( ددرگ لیمکت  روتکاف  شیپ  اهب و  شسرپ  مرف  سکیف  ( زنل  گم  ماد 5  نیبرود  ددع  هحفص 68)190  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6238051 تسیل  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6238053 ( ددرگ لیمکت  روتکاف  شیپ  اهب و  شسرپ  مرف  زیاروتوم  ( زنل  گم  ماد 8  نیبرود  ددع  هحفص 68)90  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسا6238065 هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  مالعتسا  تاصخشم  قبط  تباث  یتعنص  هتسب  رادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

62381885MM IP بش رد  دید  ویو  ینوی  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6238195ip fixed box 5m pixel نیبرود هاگتسد  هحفص 21)دیرخ 500  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکیتسالپ6238209 هحفص 68)رواک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ششوپ6238333 تحت  یاهنامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 21)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6238392IP لاتیجید نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 68)هیهت ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6238469IP لاتیجید نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 68)هیهت ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هظفاح6238538 تراک  فیک ، هیاپ ، زنل ، اب  یرادربملیف  یساکع و  هحفص 85)نیبرود  )  cctvcctv

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

هندب6238651 سنج  مویتیل  یرتاب  عون   cmos رگسح عون  لاتیجید  عون  ریوصت  شزادرپ  نیبرود 
m5stick-k210 لدم  m5stack کرام یکیتسالپ 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هداج6238667 یتراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب   ، یزادنا هار  بصن ،  هحفص 14)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6238874 هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک6238964 نیبرود و  لماش  یتینما  تازیهجت  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دراه6239050 / شزادرپ نیبرود  لماش  یتازیهجت  مالقا  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6239056 رادم  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 68)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاموزلم6239141 یساکع و  هحفص 21)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

زیاروتوم6239228 زنل  گم  تلوب 8  نیبرود  ددع  هحفص 68)60  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت6239242 متسیس و  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  شزومآ   ، یزادنا هار  بصن و  نیمات 
یرادا نامتخاس  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یریوصت  یتراظن 

هحفص 21) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طبض6239314 هاگتسد  دراه و  لباک ،  نیبرود ،  لماش  یتازیهجت  مالقا  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چنیا6239345 زیاس 27   LF27T350FH-M لدم گنوسماس  هحفص 21)روتینام  نیبرود  ( نیبرود

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

سسنیال6239393 یتراظن 300  یاهنیبرود  تیریدم  رازفا  مرن  هخسن  کی  هحفص 23)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تلوب6239403 لسکیپ  اگم  هتسبرادم 4  نیبرود  هحفص 68)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتاقبط6239431 گنیکراپ  رد  هتسب  رادم  یاهنیبرود  ییاج  هحفص 68)هباج  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لوه6239489 نیپ  نیبرود  ددع  هحفص 68)40  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بذاج 60*623949790 هحفص 21)زادناریز  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6237883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه - هکبش تحت  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001203 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مشق نایرآ  داگراساپ  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   Dual Port 7200 لدم  TB 2 تیفرظ  SATA کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

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

 . دوش یم  هتفرگ  لیوحت  الاک  هدش  هتساوخ  یتناراگ  قبط  یمارگ  ناگدننک  نیمات  دوش  هدهاشم  تسویپ  لیاف  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/087 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6238135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  قباطم  زاس  هریخذ  تازیهجت  لیوحت  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر  همان 3.000.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 Main Frame ریغ یاه  هنایار  هنیمز  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا 

دشاب یم  هدنرب  هدهعرب  یهگا  رشن  هنیزه 

تاصقانم هناخریبد  فکمه  هقبط  کالپ 6  یوجاوخ  عطاقت  ناراکددم  نابایخ  یرظن  هاش  نابایخ  ردام  نادیم  دامادریم  راولب  نارهت   :: سردآ سردآ

یکلام یاقا   27370 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه -- هکبش هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 126126

زاس زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6238338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 486 مالعتسا  دیدجت  ربارب  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003579000223 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هنایار دربهار 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب  مالعتسا  دانسا  رد  هدش  هئارا  تاصخشم  ربارب  رظن  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ 

دشاب هتشاد  اتفا  زوجم  تکرش 

4918936941 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  نکسم  داینب  - یرادا تیاس  - جیسب نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480292-017  ، 32435031-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480280-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

486486 هرامش   هرامش مالعتسا   مالعتسا دیدجت   دیدجت ربارب   ربارب رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 128128

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

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

زا 129 ھحفص 95 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mkrkbkfuqvk2s?user=37505&ntc=6238338
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6238338?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 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

6239278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا هدش  یراذگراب  مرف  لیمکت.دشاب  یم  هباشم  الاکدک   4TB تیفرظ  NAS لاتیجید نرتسو  زاس  هریخذ  رورسدراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050262000025 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اتار نیبم  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   HDD 4TB لدم  TB 4 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروصرد.تسیمازلا  هدش  یراذگراب  مرف  لیمکت.دشاب  یم  هباشم  الاکدک   4TB تیفرظ  NAS لاتیجید نرتسو  زاس  هریخذ  رورسدراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  خساپ  یتسویپ  مرف  یراذگراب 

5156947364 یتسپ :  دک  راکلگ ،  نابایخ  رایرهش  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33287002-041  ، 33282993-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282778-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دراه6237883 - هکبش تحت  زاس  هریخذ  هحفص 93)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6238114 هریخذ  یزاس  یزاوم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یفیک  یبایزرا  هحفص 9)ناوخارف  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاس6238135 هریخذ  تازیهجت  لیوحت  هحفص 93)نیمات و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تکرش6238218 زاس  هریخذ  یزاس  یزاوم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تامدخ  هحفص 9)ماجنا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هرامش 6238338486 مالعتسا  دیدجت  ربارب  رورس  هحفص 93)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

62392784TB تیفرظ  NAS لاتیجید نرتسو  زاس  هریخذ  رورس  هحفص 93)دراه  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

یگدننار6238541 ییامنهار و  هحفص 56)مئالع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

44TBTB  تیفرظ تیفرظ   NASNAS لاتیجید   لاتیجید نرتسو   نرتسو زاس   زاس هریخذ   هریخذ رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) 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

لاقتنا6238286 و  اهوزارت ) اه و  هلاقن  همست   ) راب لاقتنا  تازیهجت  یرادهگنوریمعت  سیورس ، یربهار ،
نیگنس کبس و  یاه  وردوخ  و  اهدنبهار ) اه  یقرب  هلپ  اهروسناسآ ،  ) رفاسم

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سخرس ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6237871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090465000038 زاین :  هرامش 

سخرس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

رتم 12 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9381184883 یتسپ :  دک  رگراک ،  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524890-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34526656-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6238083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

485 هرامش مالعتسا  تاصخشم  رباب  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003579000222 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  مالعتسا  دانسا  رد  هدش  هئارا  تاصخشم  ربارب  رظن  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ 

دشاب هتشاد  اتفا  زوجم  تکرش 

4918936941 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  نکسم  داینب  - یرادا تیاس  - جیسب نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480292-017  ، 32435031-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480280-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییایرد تاعالطا  یروانف  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 07 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش یرادا 8  تاعاس  رد  یلا  زا 1401/11/12   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
16:30

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

6238263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10  ، رورس هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

انمض دنشاب - یم  اتفا  همانیهاوگ  نینچمه  ود و  ای  کی  هجرد  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یدنب  هبتر  همانیهاوگ  یاراد  هک  یقوقح  صاخشا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  دانسا  تفایرد  تهج  هدنیامن  ییاسانش  تراک  هئارا  رگ و  هصقانم  تکرش  بناج  زا  ربتعم  همان  یفرعم  هئارا 

ییایرد تاعالطا  یروانف  هعسوت  تکرش  مجنپ ، هقبط  ا.ا.ج  یناریتشک  نامتخاس  نامسآ  جرب  یناساول  دیهش  نابایخ  نارادساپ  عطاقت  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ

23844062 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

485485 هرامش هرامش مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم رباب   رباب رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

G10G10  ، ، رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم دیدج  تراچ  بایماک  دیهش  ناتسرامیب   :: 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

6238388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا هباشم  الاک  دک  ناریا  تیگیس . )   20TB دراه  ) QANP TVs-882 رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091070000050 زاین :  هرامش 

دهشم دیدج  تراچ  بایماک  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 600 تیفرظ  AP860A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشابیم .  ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  تیگیس . )   20TB دراه  ) QANP TVs-882 رورس دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا هباشم  الاک  دک  ناریا   . دوش هتفرگ  سامت  روپنابرق  سدنهم  بانج   05138026350

9177899191 یتسپ :  دک  بایماک ،  دیهش  حناوس  ناتسرامیب  یسیرخن -  هارراهچ  مالسا -  نایئادف  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38592121-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38592121-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسا تسا هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا تیگیس . )  . )  تیگیس   2020 TBTB  دراه دراه  ) ) QANP TVs-882QANP TVs-882 رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 133133
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

1101095158000102 زاین :  هرامش 
زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Dual Rank x4 DDR4-2933 لدم  GB 32 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 
تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GBGB  3232 تیفرظ   تیفرظ هنایار   هنایار رورس   رورس مرمر   ناونع : : ناونع 134134

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

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

زا 129 ھحفص 100 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nhz8st43vwum5?user=37505&ntc=6238806
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6238806?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار  ینف  یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6238974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001532000113 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار  ینف  یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  طیارش و  حرش  هب  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ  - 

( یشرافس ) یتعنص یروآرف  دیلوت و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  طیارش و  حرش  هب  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1189614873 یتسپ :  دک  ینف ،  یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا  - مود هقبط  - یرون دیهش  نامتخاس   - نهآ هار  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55123087-021  ، 55122240-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55124675-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6239080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  هلاس  ربتعم 3  یتناراگ  اب  رنیلک  پیت  رورس و  رلرتنک  ردیر  متیا   2 ناونع : 

14014421 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/06 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135

رنیلک رنیلک پیت   پیت وو   رورس   رورس رلرتنک   رلرتنک ردیر   ردیر متیا   متیا   22 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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 11 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6239445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP DL380G10 لدم رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050123000007 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380G10 لدم  W 800 ناوت موینیتالپ  هنایار  رورس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6513939611 یتسپ :  دک  نادمه ،  یروانف  ملع و  کراپ  هاگدورف ، هب  هدیسرن  ینادمه ، دیهش  رادرس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32569306-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32569209-081 :: 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

رورس6237871 قاتا  یزاس  هحفص 97)درادناتسا  رورس  ( رورس

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

6238083485 هرامش مالعتسا  تاصخشم  رباب  رورس  هحفص 97)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6238263G10  ، رورس هاگتسد  ود  هحفص 97)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هرامش 6238338486 مالعتسا  دیدجت  ربارب  رورس  هحفص 93)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6238388 . تسا هباشم  الاک  دک  ناریا  تیگیس . )   20TB دراه  ) QANP TVs-882 رورس هحفص 97)دراه  رورس  ( رورس

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

تروص6238425 هب  تخادرپ  تسویپ  تسیل  قباطم  اهرورس ) هب  طویرم  ) رپسک سوریو  یتنآدیرخ 
دش دهاوخ  ماجنا  هتسب  لیوحت  زا  دعب  هام  کی  یدقن 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6238806GB 32 تیفرظ هنایار  رورس  هحفص 97)مر  رورس  ( رورس

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

رورس6238974 هاگتسد  کی  هحفص 97)دیرخ  رورس  ( رورس

HP DL380G10HP DL380G10 لدم   لدم رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رنیلک6239080 پیت  رورس و  رلرتنک  ردیر  متیا  هحفص 97)نیمات 2  رورس  ( رورس

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

62392784TB تیفرظ  NAS لاتیجید نرتسو  زاس  هریخذ  رورس  هحفص 93)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6239445HP DL380G10 لدم رورس  هحفص 97)دیرخ  رورس  ( رورس

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

لوسنک6239504 لوژام /  رواپ  کر /  هکبش /  هحفص 43)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/01/31عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/09 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لانیجروا یلصا و  کپ  تروصب  تسویپ ( تاصخشم  قبط  سکلباد  هریگتسد  گنیزویف و  یالاب  روسنس  , روتسیمرت  , رلور تاه  ابیشوت /  یپک  هاگتسد  تاعطق  ناونع : 

(
14014252 مالعتسا :  هرامش 

نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 
2023/01/31 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

یپک یپک هاگتسد   هاگتسد تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6238813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  رظندم  لخاد  تخاس   ) یتسویپ تاصخشم  قباطم   VIBRATION SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001387 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
نمیا هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دنمشوه  رتسگ  نمیا  هناماس  هدنزاس  عجرم  رتیمولف  ریاف  یلپمآ  یرپ  دربراک   PA-6 FMC روسنس الاک :  مان 

دنمشوه رتسگ 
ددع 3 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

(( دشاب دشاب یمیم   رظندم   رظندم لخاد   لخاد تخاس   تخاس  ) ) یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   VIBRATION SYSTEMVIBRATION SYSTEM ناونع : : ناونع 139139
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: 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   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6239041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/07 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راشف روسنس  نیمأت  ناونع : 

14014156 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/11 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6238585( ددع  1  ) یریوصت نوفیآ  ددع - )  1  ) یمشچ روسنس  اب  یا  هشیش  یلیر  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یپک6238640 هاگتسد  تاعطق  هحفص 103)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

6238813( دشاب یم  رظندم  لخاد  تخاس   ) یتسویپ تاصخشم  قباطم   VIBRATION SYSTEM(103 هحفص روسنس  ( روسنس

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

راشف6239041 روسنس  هحفص 103)نیمأت  روسنس  ( روسنس

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

6239207Gas Detector HONEYWELL(38 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هدافتسا6239366 تهج  یرهش  زاگ  بای  تشن  روسنس  ناتمزاگ ( تشن  تباث  یاه  فشاک  ددع  2
( هناخروتوم

هحفص 34) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

راشف راشف روسنس   روسنس نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 140140
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناوال هقطنم  هراق  تالف  تفن  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 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

6237828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا اضما  رهم و  اب  ینف  داهنشیپ  روتکاف و  شیپ  تسویپ  تسویپ - یاضاقت  تسیل  قبط  متیآ   9 برد / هریگتسد  لفق , عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101094546000663 زاین :  هرامش 
ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایواک یقت  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان  لدم 052   cm 5/5 یچیئوس لفق  الاک :  مان 
ددع 1,945 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تسویپ  تسیل  قبط  الاک  لیوحت  ناکم  تخادرپ و  هوحن.دشاب  یم  یمازلا  ءاضما  رهم و  اب  لیابوم  هرامش  ینف و  داهنشیپ  وروتکاف  شیپ  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09300930547 دیرخ 02123945325 /  سانشراک  دشاب 

7978118331 یتسپ :  دک  ناوال ،  هریزج  هگنلردنب -  ناتسرهش  ناگزمره -  ناتسا  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23945002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23945524-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6238641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/31 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
siemens یکتلغ چیئوس  تیمیل  ناونع : 

14014583 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/05 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cmcm  5/55/5 یچیئوس   یچیئوس لفق   لفق ناونع : : ناونع 141141

یکتلغ یکتلغ چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 142142
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: 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   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6239038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/21 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
festo راشف چیئوس  ناونع : 
14014368 مالعتسا :  هرامش 

رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 
2023/02/07 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6237828cm 5/5 یچیئوس هحفص 106)لفق  چیئوس  ( چیئوس

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

وکسیس6237942 چیئوس  هحفص 9)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دشاب6238011 یم  تسویپ  الاک  تاصخشمو  دیرخ  طیارش  تروپ  هکبش 24  اتید  هحفص 43)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ6238099 هس 12  هیال  چئوس  تروپ و  ود 48  هیال  چیئوس  هحفص 43)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نژیو6238182 کیاه  تروپ  هحفص 43)چیئوس 16  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرون6238533 یکیرتکلا و   GE تروپ ود 28  هیال  تنرتا  هکبش  اتید  هحفص 43)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یکتلغ6238641 چیئوس  هحفص 106)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

festofesto  راشف راشف چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 143143
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6239038festo راشف هحفص 106)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

الاک6239115 / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /POSITION SENSOR ASSEMBELY
تسویپ حرش  قباطم 

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6239206ws c3850 - 48t- e وکسیس هکبش  هحفص 43)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6239409ws -sc3750g - 24ts-s هکبش چیئوس  هحفص 43)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6238364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف رد  دادعت  لماک و  تاعالطا  _ تسا هباشم  دک  ناریا  _SSD دراه _ هکبش تراک  _ تروپ چوس 5  _DDR4 مر _ دربردام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هیوست 4 _ تسویپ

1101090930000227 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقتم 09351084099 یاقآ  ینف :  سانشراک 

 ( کمایپ یعامتجا و  یاه  هکبش  طقف  ییوگخساپ  ییایحی 09381391491 (  یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: 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

لیاف لیاف ردرد   دادعت   دادعت وو   لماک   لماک تاعالطا   تاعالطا __ تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا __ SSDSSD  دراه دراه __ هکبش هکبش تراک   تراک __ تروپ تروپ   55 چوس   چوس __ DDR4DDR4 مرمر __ دربردام دربردام ناونع : : ناونع
ههام ههام هیوست  44 هیوست __ تسویپ تسویپ

144144

رتلیف رتلیف ناسر /  /  ناسر تخوس   تخوس رکنات   رکنات یلرتنک   یلرتنک کولب   کولب پچپچ   نکروک   نکروک   PE-LPE-L هعطق   هعطق شوپرد   شوپرد  : : هاگدورف هاگدورف یناسر   یناسر تخوس   تخوس متسیس   متسیس مالقا   مالقا نیمأت   نیمأت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
 ...  ... وو امیپاوه   امیپاوه ناسر   ناسر تخوس   تخوس یوردوخ   یوردوخ   Coalescer ElementsCoalescer Elements

145145
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:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6238573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  .تسویپ  تسیل  قباطم  هاگدورف  یناسر  تخوس  متسیس  مالقا  نیمأت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005565 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 5 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 2 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 5 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 3 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 1 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 1 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 1 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 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاک .یضاقتم  طسوت  دأت  لیوحت و  خیزاتا  زا  هام  هس  یلا  کی  باسج  هیفصت  .ددرگ  هئارا  زاریش  رد  یگدنیامن  رابنا  رد  لیوحت  ساسا  رب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تدوع هدنشورف  هنیزه  اب  مزالک  تیفی  دقاف  یبلقت 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
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هباشم6238364 دک  ناریا  _SSD دراه _ هکبش تراک  _ تروپ چوس 5  _DDR4 مر _ دربردام
ههام هیوست 4 _ تسویپ لیاف  رد  دادعت  لماک و  تاعالطا  _ تسا

هحفص 108) چوس  ( چوس

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

کولب6238573 پچ  نکروک   PE-L هعطق شوپرد   : هاگدورف یناسر  تخوس  متسیس  مالقا  نیمأت  هیهت و 
ناسر تخوس  یوردوخ   Coalescer Elements رتلیف ناسر /  تخوس  رکنات  یلرتنک 

 ... امیپاوه و

هحفص 108) چوس  ( چوس

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

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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6238783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000467 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نارهت کینورتکلا  گنچ  هدننک  هضرع  عجرم  گنچ  یتراجت  مان  ییاوقم  نتراک   W 2000 ناوت  Imix 2000 لدم یتوص  متسیس  رواپ  رسکیم  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  مرف  رد  تاحیضوتو  تاصخشم  یمامتو  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

تسویپ تسویپ قبط   قبط یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 146146
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هاشنامرک ناتسا  هعلق  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6239301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک رهش  یتوص  یگدولآ  شهاک  تیریدم  عماج  حرط  تاعلاطم  تهج  یا  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005233000026 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  هاشنامرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37276384-083  ، 37294964-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37211717-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6238783 قبط  یتوص  هحفص 110)متسیس  توص  ( توص

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

رهش6239301 یتوص  یگدولآ  شهاک  تیریدم  عماج  حرط  تاعلاطم  تهج  یا  هرواشم  هحفص 110)تامدخ  توص  ( توص

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

چنیا6239345 زیاس 27   LF27T350FH-M لدم گنوسماس  هحفص 21)روتینام  نیبرود  ( نیبرود

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

یریوصت6239379 - یتوص متسیس  یناسر  زور  هب  تازیهجت  هحفص 21)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بذاج 60*623949790 هحفص 21)زادناریز  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهش رهش یتوص   یتوص یگدولآ   یگدولآ شهاک   شهاک تیریدم   تیریدم عماج   عماج حرط   حرط تاعلاطم   تاعلاطم تهج   تهج یایا   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 147147

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

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

زا 129 ھحفص 111 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wakpxjkyu4f9z?user=37505&ntc=6239301
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6239301?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادمه نایچشرف  بلق  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6237763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاناک کت  رسویدسنرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091638000620 زاین :  هرامش 

نادمه نایچشرف  بلقینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رمیلپ نیشرپ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   BL LIFESCIENCES LTD هدنزاس عجرم   B-KT-164E لدم یکشزپ  گنیروتینام   single راشف رسویدسنرت  الاک :  مان 

یناساس
ددع 300 دادعت : 

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

تسیمازلا ینف  لوئسمدات  / تسیمازلا سامت  هرامش  جرد  ای  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشم دک  ناریا  دشابیم /  قاروا  تخادرپ  قیرط  زا  ای  ههام  تخادرپزاب 6  تدم  دشاب /   IMED تیاسرد هضرع  هبزاجم  ای  هدننک  دیلوت  تکرشوربتعم  IRC یاراد

دشابیم

6517839131 یتسپ :  دک  نایچشرف ،  قورع  بلق و  یصصخت  قوف  ینامرد  شزومآ  زکرم  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381714-081  ، 38381740-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381686-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6237801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام - رگپاچ - پات پل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001202 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدومحم یدهملادبع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   K42DR لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

.دوش یم  هتفرگ  لیوحت  هدش  هتساوخ  یتناراگ  اب  تساوخرد  قبط  الاک  دوش  هدهاشم  همیمض  لیاف  دشاب  یمد  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاناک هلاناک کتکت   رسویدسنرت   رسویدسنرت ناونع : : ناونع 148148

روتینام روتینام -- رگپاچ رگپاچ -- پات پات پلپل   ناونع : : ناونع 149149

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

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

زا 129 ھحفص 112 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/affuazce2waqe?user=37505&ntc=6237763
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6237763?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/57crze3xaupc3?user=37505&ntc=6237801
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6237801?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6237811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 1   MP242 - PRO MSi- چنیا روتینام 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001204 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماس هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ماس  یتراجت  مان   LS22RF635HH لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
کینورتکلا

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   11 دادعت   دادعت   MP242  -  PRO MP242  -  PRO MSiMSi -- چنیا چنیا   2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 150150
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6238004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  _ یتسویپ لیاف  قباطم  دادعتو  ینف  تاعالطا  _ اتاس لدبم  _ سوم _ هدنزادرپ _ هیذغت عبنم  _ دربردام _ روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هیوست 4 _ تسا

1101090930000224 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقتم 09351084099 یاقآ  ینف :  سانشراک 

 ( کمایپ یعامتجا و  یاه  هکبش  طقف  ییوگخساپ  ییایحی 09381391491 (  یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 151151
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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6238005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ 2 / هباشم دک  ناریا  / رتسگ ناگزاس  تکرش  ارتکیو  لدم  روتینام  تهج  / یناریا رپمآ  تلو 2.3  یباتک 12  یرطاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / ههام

1101050270000146 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دنرپ دروآ  هر  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یرطاب  ابص  یتراجت  مان   AH 12 تیفرظ  V 12 ژاتلو کشخ  دیسا  دلیس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 17 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514895171 یتسپ :  دک  افش ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  تدحو  یرتم  تسیب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33423264-023  ، 33423212-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33456892-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 تخادرپ   تخادرپ // هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا // رتسگ رتسگ ناگزاس   ناگزاس تکرش   تکرش ارتکیو   ارتکیو لدم   لدم روتینام   روتینام تهج   تهج // یناریا یناریا رپمآ   رپمآ   2 .32 تلو  3. تلو   1212 یباتک   یباتک یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع
// هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه // ههام ههام

152152

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

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

زا 129 ھحفص 115 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2jc4k9n4psl72?user=37505&ntc=6238005
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6238005?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6238101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف رد  لماکدادعت  ینف و  تاعالطا  _ دشابیم هباشمدک  ناریا  _ تسده هدنرادهگن  هیاپ  و  لدم )   3 روتینام (  هدنرادهگن  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هیوست 4  _ تسویپ

1101090930000226 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   MS3 لدم روتینام  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقتم 09351084099 یاقآ  ینف :  سانشراک 

 ( کمایپ یعامتجا و  یاه  هکبش  طقف  ییوگخساپ  ییایحی 09381391491 (  یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف ردرد   لماکدادعت   لماکدادعت وو   ینف   ینف تاعالطا   تاعالطا __ دشابیم دشابیم هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا __ تسده تسده هدنرادهگن   هدنرادهگن هیاپ   هیاپ وو   لدم )  )  لدم   33 روتینام (  (  روتینام هدنرادهگن   هدنرادهگن هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع
ههام ههام   44 هیوست   هیوست __ تسویپ تسویپ
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نادمه ناتسا  یتسیزهب   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6238335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارب هحورشم  دراوم  هیلک  تیاعر  تسویپ .  لیاف  حرش  هب  مالقا  ریاس  لماک و  سیک  هاگتسد  روتینام و 5 هاگتسد  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  یمازلا  ناگدننک  تکرش 
1101000103000434 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان   D-B لدم یکشم  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیئامرف لصاح  سامت  ینابعش  هرامش 09188129165  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516614563 یتسپ :  دک  داهج ،  نادیم  یلعوب -  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38267081-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262208-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش یارب   یارب هحورشم   هحورشم دراوم   دراوم هیلک   هیلک تیاعر   تیاعر تسویپ .  .  تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   مالقا   مالقا ریاس   ریاس وو   لماک   لماک سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد 55 وو   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 . . دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ناگدننک   ناگدننک

154154
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6238380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نا هب  هتسباو  تاعطق  رتویپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000449 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضماو و رهم  همان  دهعترد  هدش  دیق  کرادم  هیلکو  جرد  اهتمیق  تسویپ  ، کرادم  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402159-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانا هبهب   هتسباو   هتسباو تاعطق   تاعطق وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 155155
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6238472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قباطم   -- هاگتسد دادعت 8  هب   G.B ناریا رتنیرپ  -- هاگتسد  7 یناریا چنیا   24 روتینام  - هاگتسد یرتویپماک 33  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101005934001121 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ما وا  یب  هدننک  هضرع  عجرم   KYOCERA یتراجت مان   FS1320D لدم دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin plus لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 33 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخو یتناراگ  یاراد  - دنشاب یناریا  عونزا  لیاسو  هیلک ی  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  رددنرب  هارمه  هب  یتسویپ  تسیل  ندومن  همیمضو  ندرکرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09166174047 یرون سدنهم  ییامنهارو  شسرپ  تهجدشاب  یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحتو  لاسرا  هنیزه  - دنشاب ربتعم  شورفزا  سپ 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل قباطم   قباطم  --  -- هاگتسد هاگتسد   88 دادعت   دادعت هبهب     G.BG.B ناریا ناریا رتنیرپ   رتنیرپ ---- هاگتسد هاگتسد   77 یناریا یناریا چنیا   چنیا   2424 روتینام روتینام  - - هاگتسد هاگتسد یرتویپماک  3333   یرتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ

156156
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بآودنایم هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6238623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب و یم  تساوخرد  دروم   hp رگپاچ هاگتسد  گنوسماس و 1  روتینام  هاگتسد   6 لتنیا ، یس  یپ  ینیم  هاگتسد  دادعت 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یتسویپ  لیاف  رد  لماک  تروص  هب  تاصخشم 

1101093030000088 زاین :  هرامش 
بآودنایم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 1215  یگنر  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   PX 23720 PLUS لدم  in 23 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان   D-B لدم یکشم  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
بآودنایم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب تاصخشم  ریاس  دشاب و  یم  تساوخرد  دروم   hp رگپاچ هاگتسد  گنوسماس و 1  روتینام  هاگتسد   6 لتنیا ، یس  یپ  ینیم  هاگتسد  دادعت 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هداد  حیضوت  یتسویپ  لیاف  رد  لماک  تروص 

دک بآودنایم ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  دنق -  هناخراک  یور  هبور  یرکاب -  دیهش  راولب  بآودنایم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5971917581 یتسپ : 

45358652-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45358653-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hphp  رگپاچ رگپاچ هاگتسد   هاگتسد گنوسماس -  -  گنوسماس روتینام   روتینام لاتیجید   - - لاتیجید هنایار   هنایار سیک   سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 157157
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ناتسا ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نالیگ

نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6238747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام لاتف  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093806000050 زاین :  هرامش 

تشر س   ارهزلا   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تمالس زارف  بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   100x112 mm زیاس  Goldway یکشزپ روتینام  لاتف  هاگتسد  ذغاک  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یسررب  لباق  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IMED رد ربتعم  یگدنیامن  دک IRC و  یاراد 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه 
دشاب یم  یمازلا  هنومن  هئارا  هدنرب  مالعا  تروص  رد 

ددرگ یرازگراب   IRC دک الاک و  دنرب  هارمه  هب  روتکاف  شیپ 

4144654839 یتسپ :  دک  یدضع ،  هاگشزرو  یوربور  وجمان -  نابایخ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33369097-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369024-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 158158
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6238878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  گرب  قبط  سیکو  روتینام  هنایار و  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001119000152 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  گرب  قبط  سیکو  روتینام  هنایار و  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  - 

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

1401/11/26 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  هدش  ءاضماورهمو  لیمکت  تروصب  روتکافشیپ ) - ینف تاصخشم  تمیقداهنشیپ - گرب  ) یتسویپ کرادمودانسا  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت  04131073465 هرامشب تشگناهج  یاقآ  اب  ینف  تاعالطا  هبزاین  تروصرد.ددرگیم  مالعا  دودرم  یداهنشیپ  تمیق  کرادم  یراذگراب  مدع  تروصرددشاب 

.دامرف لصاح 

5156956811 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یا  هقطنم  رب ق  تکرش  یغابرالغاب -  کراپ  بنج  رایرهش -  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیک سیک وو   روتینام   روتینام وو   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 159159
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6238926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  یتسویپ  مرف  قبط  رتنیرپ  وروتینام  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000313000037 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-226LN لدم  in 22 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 97 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مادقا  یتسویپ  مرف  قبط  رتنیرپ  وروتینام  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1376957169 یتسپ :  دک  ناتسا ،  کرمگ  ولیس  یوربور  یدازا  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31976162-044  ، 32775700-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32787782-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6239078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیرپ - روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001205 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تن دوردیپس  ماگشیپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   fdw 428 لدم هراک  دنچ  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

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

.دوش یم  هتفرگ  لیوحت  هدش  هتساوخ  یتناراگ  تساوخرد و  قبط  الاک  دوش .  هدهاشم  تسویپ  لیاف  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ وو   روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 160160

رتنیرپ رتنیرپ روتینام -  -  روتینام ناونع : : ناونع 16 116 1
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یقرش ناجیابرذآ  نوخ  لاقتنا  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

6239146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریدام ربتعم  یتناراگاب  یتسویپ  تسیل  قبط  روتینام  رنکسا و  ناوخدکراب و  رتنیرپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003326000010 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رابنا برد  لیوحت  تسیمازلا .  روتکاف  شیپ  هئارا  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5184889669 یتسپ :  دک   ، 1 ناگداش یوک  شبن  ینوخآ  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32865378-041  ، 32866962-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32865378-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6239188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  هدش  دیق  تاصخشم  قبط  رکیپسا - - رتنیرپ - سیک - روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003751 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یموب  اب  تیولوا  دوشیم  تخادرپ  هزور  20 سانشراک داتو  لیوحت  زا  سپ  الاک  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32222683-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   رنکسا   رنکسا وو   ناوخدکراب   ناوخدکراب وو   رتنیرپ   رتنیرپ ناونع : : ناونع 162162

تسویپ تسویپ ردرد   هدش   هدش دیق   دیق تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رکیپسا - - رکیپسا -- رتنیرپ رتنیرپ -- سیک سیک -- روتینام روتینام ناونع : : ناونع 163163

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سابعردنب ناتسا  تشادهب  زکرم  سیئر  یتشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوام دروبیک - روتینام - سیک - لماش  لماک -  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا 
تسویپ لیاف  رد  تاصخشم 

1101093020000098 زاین :  هرامش 
سابعردنب ناتسا  تشادهب  زکرم  سیئر  یتشادهب و  تنواعم   هدننک :  رازگرب 

کارا درف  ناراگن  هدننک  هضرع  عجرم   P5 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  رد  تاصخشم  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یتشادهب  تنواعم  رابنا  ات  الاک  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم ماجنا  ناگزمره  یتشادهب  تنواعم  رابنا  هب  راک  لیوحت  زا  سپ  زور   10 روتکاف هنیزه  تخادرپ 

09164328351 یدشرم سدنهم  هرامش  اب  دیرخ  یگنهامه  تهج  - دشاب همیمض  روتکاف  شیپ 

7918813175 یتسپ :  دک  رثوک 6 ،  هچوک  بارحم  یادهش  راولب  نمهب -  یوک 22  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33557123-076  ، 33564561-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33564561-076 :: 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

یناشن6237694 شتآ  هحفص 38)مزاول  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هلاناک6237763 کت  هحفص 111)رسویدسنرت  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6237801 - رگپاچ - پات هحفص 111)پل  روتینام  ( روتینام

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

هاگتسد6237811 دادعت 1   MP242 - PRO MSi- چنیا هحفص 111)روتینام 22  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 111)روتینام6238004 روتینام  ( روتینام

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

ناگزاس6238005 تکرش  ارتکیو  لدم  روتینام  تهج  / یناریا رپمآ  تلو 2.3  یباتک 12  یرطاب 
/ هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / ههام تخادرپ 2  / هباشم دک  ناریا  / رتسگ

هحفص 111) روتینام  ( روتینام

سوام سوام دروبیک - - دروبیک روتینام - - روتینام سیک - - سیک لماش   لماش لماک -  -  لماک رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 164164

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

هباشمدک6238101 ناریا  _ تسده هدنرادهگن  هیاپ  و  لدم )   3 روتینام (  هدنرادهگن  هیاپ 
ههام هیوست 4  _ تسویپ لیاف  رد  لماکدادعت  ینف و  تاعالطا  _ دشابیم

هحفص 111) روتینام  ( روتینام

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

6238335 . تسویپ لیاف  حرش  هب  مالقا  ریاس  لماک و  سیک  هاگتسد  روتینام و 5 هاگتسد  دیرخ 5 
 . دشاب یم  یمازلا  ناگدننک  تکرش  یارب  هحورشم  دراوم  هیلک  تیاعر 

هحفص 111) روتینام  ( روتینام

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

نا6238380 هب  هتسباو  تاعطق  هحفص 111)رتویپماک و  روتینام  ( روتینام

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

دادعت6238472 هب   G.B ناریا رتنیرپ  -- هاگتسد  7 یناریا چنیا   24 روتینام  - هاگتسد یرتویپماک 33  سیک 
یتسویپ تسیل  قباطم   -- هاگتسد  8

هحفص 111) روتینام  ( روتینام

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

6238623hp رگپاچ هاگتسد  گنوسماس -  روتینام  لاتیجید  - هنایار  سیک  هحفص 111)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6238747 لاتف  هحفص 111)ذغاک  روتینام  ( روتینام

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

سیک6238878 روتینام و  هنایار و  تازیهجت  دیرخ  هحفص 111)تساوخرد  روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ6238926 روتینام و  هحفص 111)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ6239078 هحفص 111)روتینام -  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6239146 رنکسا و  ناوخدکراب و  هحفص 111)رتنیرپ و  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6239188 رد  هدش  دیق  تاصخشم  قبط  رکیپسا - - رتنیرپ - سیک - هحفص 111)روتینام روتینام  ( روتینام

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

سوام6239241 دروبیک - روتینام - سیک - لماش  لماک -  هحفص 111)رتویپماک  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6239345 زیاس 27   LF27T350FH-M لدم گنوسماس  هحفص 21)روتینام  نیبرود  ( نیبرود

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

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

زا 129 ھحفص 126 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  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

ناریا6237826 زا  - یتسویپ تسیل  قبط  ددع  تاعطقو 50  مزاولو  بصن  اب  هارمه  هتسبرادم  نیب  رود 
هدش هدافتسا  هباشم  دک 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ششوپ6238333 تحت  یاهنامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 21)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6238874 هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6239056 رادم  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 68)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تلوب6239403 لسکیپ  اگم  هتسبرادم 4  نیبرود  هحفص 68)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6239308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط  رتنیرپ  هطوبرم و  یاهرازفا  مرن  بصن  هارمه  هب   ( PC یرادا (  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000224 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزیمور رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

یترارح رتنیرپ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/01 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  بصن و  ، لمح 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

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا6237749 هار  بصن و  هارمه   Imagicle billy blues 1000 users هحفص 23)سنسیال یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6238051 تسیل  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تروص6238425 هب  تخادرپ  تسویپ  تسیل  قباطم  اهرورس ) هب  طویرم  ) رپسک سوریو  یتنآدیرخ 
دش دهاوخ  ماجنا  هتسب  لیوحت  زا  دعب  هام  کی  یدقن 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزلف6238434 یذغاک و  لبیل  دیوردنا  - هخسن  بو و  هخسن  دنمشوه  یراد  لاوما  رازفا  مرن  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6238610Eset Endpoint Protection Advanced هلاس ود  اضقنا  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 23)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رتنیرپ رتنیرپ وو   هطوبرم   هطوبرم یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب    (  ( PCPC یرادا (  (  یرادا رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 165165
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامزاس6238992 تیاس  بو  یزاس  هدایپ  هحفص 23)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6239125 مرن  یزاس  هدایپ  یزادنا و  هار  بصن ،  هحفص 23)هیهت ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نویساموتا6239129 هحفص 23)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تکرش6239240 لانیجروا  هخسن  زا  هنایار و  یارب 1007  هلاس  ود  سوریو  یتنآ  سنسیال 
(Kaspersky) یکسرپسک

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتنیرپ6239308 هطوبرم و  یاهرازفا  مرن  بصن  هارمه  هب   ( PC یرادا (  هحفص 127)رتویپماک  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

سسنیال6239393 یتراظن 300  یاهنیبرود  تیریدم  رازفا  مرن  هخسن  کی  هحفص 23)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب6238016 یا  هرک  برد  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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