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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 20

140 1140 1 نمهب   نمهب   1616 هبنشکی   هبنشکی 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   239,430هکس , 000239,430 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما435,610435,610رالد تاراما مهرد   12مهرد 1 ,58012 1 ,580

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   225,960هکس , 000225,960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   ,309رالد 100309, سیئوس100 سیئوس کنارف   482کنارف , 100482 , 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 141هکس ,500 , 000141 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   340رالد ,300340 ناتسبرع300, ناتسبرع لایر   1لایر 19, 1501 19, 150

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 92هکس , 000 , 00092 , 000 , وروی000 482وروی , 120482 , ژورن120 ژورن نورک   ,44,00044نورک 000

رایع رایع   1818 یالط   20یالط ,568 ,00020 ,568 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   ,538دنوپ 160538, نپاژ160 نپاژ نینی   دصکی   339,690339,690دصکی

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
((3232))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 147147))
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( یهگآ دادعت 16  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 12  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 45  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 78

( یهگآ دادعت 17  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 79

( یهگآ دادعت 10  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 89

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 96

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( 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  • 105

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 3  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 14  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( 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 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 113

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

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

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

( یهگآ دادعت 18  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 113

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

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

( یهگآ دادعت 15  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 130

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 130

( یهگآ دادعت 15  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 144
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 144

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 145

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

( یهگآ دادعت 5  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 145

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

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

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ع/1401/65 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو ذغاک   :: عبنم تعاس 14عبنم خیرات 1401/11/16  زا   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تاعالطا لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  هتشر  رد  لقادح 3  هبتر  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  یاراد  طیارش و  دجاو  رواشم  نیسدنهم  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن راذگاو  روشک  تاعالطا  یروانف  نامزاس  زا  تاطابترا  تاعالطا و  تینما  یاهدرادناتسا  رارقتسا  هرواشم و  شیارگ  رد  اتفا  یهاوگ  و 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وردوخ ناریا  کینورتکلا  تراجت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راکنامیپ ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم یهگاعبنم نیا  راشتنا  زا  سپ  یراک  زور  تدم 10  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایوپ یبایریسم  لمح و  یزیر  همانرب  دنمشوه  لوژام  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ  یحارط ،  هب  تبسن  دوخ  راب  دنمشوه  لمح  هناماس  هعسوت  روظنم  هب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  فلتخم  یاه  تیدودحم  اهرتماراپ و  هب  هجوت  اب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 1459614873 کالپ 5  یلامش  اینرفعج  هچوک  یحلاص  دیهش  نابایخ  زا  دعب  حانج  هارگرزب  یادتبا  یدازا  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

02163417450 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info@ikec.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 11

ایوپ ایوپ یبایریسم   یبایریسم وو   لمح   لمح یزیر   یزیر همانرب   همانرب دنمشوه   دنمشوه لوژام   لوژام ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 22
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روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش رشن  زا   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم زورعبنم ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249214 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/12/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس هداد  زکارم  تاعالطا  یزاس  هریخذ  یاهتخاس  ریز  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  نیمأت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  راک 34/000/000/000  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هکبش  Main Frame ریغ یاه  هنایار  هیارا  دیلوت و  یاههنیمز «  رد  هبتر 1  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هیدیئات  یاراد  طیارش و  دجاو  یقوقح  صاخشا  هیلک 

ربتعم اتفا  یهاوگ  رابتعا و  یاراد  تاعالطا  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  ینابیتشپ و  تامدخ  یتارباخم و  یا و  هنایار  یاههداد 

متشه  ، هقبط روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هرامش 3  نامتخاس  رهش   ، کراپ یلامش  علض  شخب  ضایف  دیهش  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ
ینابیتشپ لک  هرادا  هناخریبد 

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

4010178 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم :: 1401/11/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6247997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

lg چنیا لاو 55  وئدیو  روتینام  ددع  دیرخ 6  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت دحاو  یتسپدک 8163814591  اسیریا  تکرش  کالپ 5  یتیاده  دیهش  هچوک  الاب  غابراهچ  نابایخ  ناهفصا   :: سردآ سردآ

یلخاد 4376  03136660730 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکارم   زکارم تاعالطا   تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ یاهتخاس   یاهتخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمأت ، ، نیمأت ناونع : : ناونع 33

lglg چنیا   چنیا   5555 لاو   لاو وئدیو   وئدیو روتینام   روتینام ددع   ددع   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/067 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم :: 1401/12/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6247999 :: هرازه هرازه - دکدک   فلا تکاپ  شیاشگ  یفیک و  یبایزرا  هجیتن  مالعا   - 1401/12/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
یلام ج 1401/12/15 تکاپ  شیاشگ  ینف 1401/12/8 -  یبایزرا  هجیتن  مالعا 

CONTROL MAESTRO MONITORING دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب همان  تنامض  تروصب  لایر  نیمضت 900.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  راوچ  ناتسرهش  مالیا   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

nisoc.ir :: عبنم :: 1401/12/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لکتفه ییادزکمن  دحاو  لرتنک  متسیس  یدورو  گولانآ  تراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CONTROL MAESTRO MONITORINGCONTROL MAESTRO MONITORING دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

ییادزکمن ییادزکمن دحاو   دحاو لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یدورو   یدورو گولانآ   گولانآ تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

nisoc.ir :: عبنم :: 1401/12/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییادزکمن دحاو  لرتنک  متسیس  یدورو  گولانآ  تراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001005036000093 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249458 :: هرازه هرازه :: 1401/12/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درالم  رهش  ناتسداد  رتفد  گنیروتینام  قاتا  زیهجتو  تخاس  ریز  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  درالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

درالم رهش  ناتسداد  رتفد  گنیروتینام  قاتا  زیهجتو  تخاس  ریز  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   516,500,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1402/03/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اه نامیپو  دادرارق  روما   ، درالم یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  (ص ،) مرکا لوسر  راولبدرالم   ، 3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییادزکمن ییادزکمن دحاو   دحاو لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یدورو   یدورو گولانآ   گولانآ تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

ناتسداد ناتسداد رتفد   رتفد گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا زیهجتو   زیهجتو تخاس   تخاس ریز   ریز یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 88

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

مود تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401 ت 1 / / 694 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم :: 1401/12/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راجیب گنت   TCF دحاو ات  9 و 11  ، 8 ، 5 ، 3 یاههاچ زا   OPGW یارجا هیهت و  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 33.050.000.000 

مالیا  برغ  یرتمولیک  دودح 75  راجیب  گنت   TCF دحاو ات  رتیپیر  هاگتسیا  9 و 11 و  ، 8 ، 5 یاه 3 ، هاچ  زا  ارجا  لحم 
هام ارجا 3  تدم 

یهاوگ هئارا  لایر -  غلبم 1.652.500.000  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت  هناماس 2001091863000073 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دادرارق  داقعنا  نامز  رد  تقوم  ینمیا  تیحالص  دات  همان  ناراکنامیپ / ینمیا  تیحالص 

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

تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  کالپ 42  نز  راولب  تفن  نادیم  هاشنامرک  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ
یلخاد 33112522  تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  یلخاد 33112218  اهدادرارق  روما  سانشراک 

85193768 مان 88969737 - تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم 

نفلت زکرم  اهدادرارق 08338374180  یقوقح و  روما  سکفلت   :: نفلت نفلت
یلخاد 33112213 یقوقح  روما  سانشراک   08333110000

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001091574000115 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249686 :: هرازه هرازه :: 1401/12/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگورین  یلرتنک  یاه  تراک  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هاگورین یلرتنک  یاه  تراک  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 75.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,580,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1402/03/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TCFTCF  دحاو دحاو اتات     1 11 1 وو     99 ، ، 88 ، ، 55 ، ، 33 یاههاچ یاههاچ زازا     OPGWOPGW  یارجا یارجا وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 99

هاگورین هاگورین یلرتنک   یلرتنک یاه   یاه تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/069 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم :: 1401/12/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249696 :: هرازه هرازه فلادکدک   تکاپ  شیاشگ  یفیک و  یبایزرا  هجیتن  مالعا   - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
یلام تاکاپ  شیاشگ  خیرات  یف 1401/12/8  یبایزرا  هجیتن  مالعا   - 1401/12/2

ج

هاگورین یلرتنک  یاه  تراک  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.580.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 6937170110 دک  یتسپ 69361-144  قودنص  راوچ  ناتسرهش  مالیا  سردآ   :: سردآ سردآ

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد   2077-08432912850 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

سدقم عافد  یمالسا و  بالقنا  هزوم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6249029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

انبریز عبرمرتم  دودح 1150  داجیا  ثادحا و  هینبا  یاه  هژورپ  لماش  لایر  دروارب 700.000.000.000  اب  شیوخ  ینارمع  تایلمع  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ) اه شیامه  زکرم  یدورو  لیمکت  عبرمرتم  ژارتم 7000  هچراپ  فک  یدنب  بآ  یراک و  یشاک   ( دوجوم نامتخاس  عبرمرتم  دودح 550  یزاسهب  یرادا ،  نامتخاس 

روسناسآ و بصن  دیرخ و  اه  هچضوح  رد  بآ  یتشن  حالصا  یرادا  نامتخاس  یناشن  شتآ  متسیس  داجیا  هچایرد  هب  یناسربآ  حرط  عبرم ،  رتم  دودح 650 
.دناسر ماجنا  هب  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  یراکنامیپ  تروص  هب  ار  بعکم  رتم  رازه  یبیرقت 20  مجح  هب  یرادربکاخ  تایلمع 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ءادهش نامتخاس  یرادا (  نامتخاس  ورس  نابایخ  یاهتنا  سردم  دیهش  هارگرزب  زا  دعب  یناقح  دیهش  هارگرزب  کنو ، نادیم  نارهت ،  :: 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

هاگورین هاگورین یلرتنک   یلرتنک یاه   یاه تراک   تراک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 111 1

نامتخاس نامتخاس عبرمرتم   عبرمرتم   550550 دودح   دودح یزاسهب   یزاسهب یرادا ،  ،  یرادا نامتخاس   نامتخاس انبریز   انبریز عبرمرتم   عبرمرتم   1 1501 150 دودح   دودح داجیا   داجیا وو   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003007000164 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249499 :: هرازه هرازه :: 1401/12/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگنس  نهآ  گنس  عمتجم  یاه  نامتخاس  نکاما و  راکدوخ  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  بصن  تازیهجت و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناگنس نهآ  گنس  عمتجم  یاه  نامتخاس  نکاما و  راکدوخ  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  بصن  تازیهجت و  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگنس  نهآ  گنس  عمتجم  یاه  نامتخاس  نکاما و  راکدوخ  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  بصن  تازیهجت و  نیمات  نیمضت :  تاحیضوت 

12:00 تعاس : 1402/06/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

377 کالپ یگنسهوک 19و21 - نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم -  ، 9176715683 یتسپ :  دک  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نمهب هورگ  هب  هتسباو  لزید  نمهب  یزاسوردوخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تاعاسهرامش رد  زور  تدم 7  هب  هزور  همه  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هصقانم دانسا  تفایرد  لحم و  زا  دیدزاب  تهج  یرادا 

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

6249520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهتکرش بصن  یحارط و  هرواشم  تامدخ  زا  دوخ  یاهتیاس  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  ءاقترا  داجیا و  یا و  هعسوت  یاه  حرط  یاتسار  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن هدافتسا  حالصیذ 

دشابیم راتخم  ناونع  ره  هب  یلک و  یکیکفت و  روطب  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  تکرش  .دشابیم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  رشن  هنیزه  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لزید نمهب  تکرش  مهد  تمکح  یبونج  یانیس  نبا  نابایخ  زربلا  یتعنص  رهش  نیوزق  رد  عقاو  هناخراک  سردآ  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد  لحم و  زا  دیدزاب   :: سردآ سردآ
( دیرخ دحاو  )

02832227389 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

گنس گنس عمتجم   عمتجم یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس وو   نکاما   نکاما راکدوخ   راکدوخ قیرح   قیرح نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ناگنس ناگنس نهآ   نهآ

1313

تیاس تیاس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا وو   داجیا   داجیا وو   یایا   هعسوت   هعسوت یاه   یاه حرط   حرط ناونع : : ناونع 1414

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/068 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم :: 1401/12/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248004 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا زاگ  هاگشیالاپ  تکرش  یتعنص  هداد  زکرم  یزاس  ور  هدایپ  زیهجت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.800.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 144-69361 قودنص  راوچ  شخب  مالیا   :: سردآ سردآ

:: 08432912850 و 2077 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

یلامش ناسارخ  زاگ  تگرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/494 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

کرتا  :: عبنم :: 1401/11/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(VDI  ) و ( VI  ) یزاجم تخاسریز  دوبهب  تهج  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 130/000/000/000  غلبم 

لایر  نیمضت 6/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتارباخم یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هتشر  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبتر 1  لقادح  تیحالص 

یتسپ 94156-75949 دک  ادخهد -  نابایخ  شبن  یقرش -  یناقلاط  نابایخ  درونجب -  سردآ  هب  یلامش  ناسارخ  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ

32403342 اهدادرارق روما  یرهش 058  دم   9-32403333 :: 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

یتعنص یتعنص هداد   هداد زکرم   زکرم یزاس   یزاس ورور   هدایپ   هدایپ وو   زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 1515

(( VDIVDI  ) ) وو ( ( VIVI  ) ) یزاجم یزاجم تخاسریز   تخاسریز دوبهب   دوبهب تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-147 هرامش 2 -  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iran-transfo.com :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وفسنارت ناریا  هداد  زکرم  یزاس  هدایپ  تهج  زاین  دروم  تامدخ  هئارا  تازیهجت و  نیمات  یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تروص هب  لایر  نیمضت 450.000.000  غلبم  .دشاب  یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  .تسا  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض 

یمومع دیرخ  وفسنارت  ناریا  تکرش  نارهت  هداج  رتمولیک 4  ناجنز   :: سردآ سردآ

02433790602 :: 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

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001402000102 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249419 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  دیدجت  -3390801073 اضاقت : هرامش  کر  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هصقانم دیدجت  -3390801073 اضاقت : هرامش  کر  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,137,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/03/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  مشش -  تیبرت  یوربور  دابآ -  نسح  یرادا  کرهش  جرک -  زربلا -  ناتسا   ، 3149779451 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  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

یزاس یزاس هدایپ   هدایپ تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 1717

کرکر تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003463000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6249447 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون  ربیف  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  ناسارخ  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

تادنتسم دانسا و  قبط  زاین 12 و 24  دروم  یرون  ربیف  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,850,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/03/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یبونج ناسارخ  یرادناتسا   ، 9718643714 یتسپ :  دک  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  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

نامرد تشادهب و  یزکرم  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000288000061 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6249477 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کارا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدرتسگ  هکبش  تنارتنیا و  تنرتنیا و  دناب  یانهپ  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرد  تشادهب و  یزکرم  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدرتسگ هکبش  تنارتنیا  تنرتنیا و  دناب  یانهپ  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کارا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یدهلا -  ملع  نابایخ  یدوریش -  دیهش  نابایخ  کارا -   ، 3819693345 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  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

یرون یرون ربیف   ربیف دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1919

هدرتسگ هدرتسگ هکبش   هکبش وو   تنارتنیا   تنارتنیا وو   تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

2001003131000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249483 :: هرازه هرازه :: 1401/12/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هفقو  نودب  رادیاپ و  تامدخ  هئارا  تاعالطا و  یروانف  یاهتخاسریز  تیوقت  دوبهب و  تهج  دراد  رظن  رد  روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاهتسویپ رد  هدش  مالعا  دراوم  طیارش و  هب  هجوت  اب  یاهلحرم  ود  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  هداد  زکارم  زاین  دروم  تاعالطا  یزاسهریخذ  تازیهجت  ناعفنیذ ،

.دیامن  یرادیرخ  هصقانم  دانسا 
روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زاس هریخذ  تاعالطا  یروانف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   34,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

راک  عاجرا  دنیآرف  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
15:30 تعاس : 1402/03/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

شخب ضایف  مایخ خ  خ   ، 1114678111 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا6248270 تینما  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ  هحفص 5)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هداد6249214 زکارم  تاعالطا  یزاس  هریخذ  یاهتخاس  ریز  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)نیمأت ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسداد6249458 رتفد  گنیروتینام  قاتا  زیهجتو  تخاس  ریز  هحفص 6)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6249562TCF دحاو ات  9 و 11  ، 8 ، 5 ، 3 یاههاچ زا   OPGW یارجا هیهت و  هژورپ  هحفص 6)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6247997lg چنیا لاو 55  وئدیو  روتینام  ددع  هحفص 6)دیرخ 6  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هداد هداد زکارم   زکارم تاعالطا   تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ یاهتخاسریز   یاهتخاسریز تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 2 12 1

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

نامزمه یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6248523 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  دروارب 182.997.360.005  سراف -  یرادهار  یظافحتسا  هزوح  یاههار  یراج  یرارطضا و  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 10.128.102.400  زیخ -  هثداح  طاقن  لیردراگ  یرادهگن  عیفرت و  یروآ و  عمج 

لایر  دروارب 297.984.425.671  دیلقا -  تشدورم -  یاه  ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاه  روحم  شکور 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

یربارت  هار و  هبتر 5  لایر -  نیمضت 9.150.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت هار و  هبتر 5  لایر -   507.000.000

ورین هبتر 5  لایر -   535.000.000

:: سردآ سردآ

27313131 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.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

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/205 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6248668 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  ینایرش  یاهروحم  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادهگن یرادهگن وو   عیفرت   عیفرت وو   یروآ   یروآ عمج   عمج یظافحتسا -  -  یظافحتسا هزوح   هزوح یاه   یاه روحم   روحم شکور   شکور یظافحتسا -  -  یظافحتسا هزوح   هزوح یاههار   یاههار یراج   یراج وو   یرارطضا   یرارطضا یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع
 ..  .. وو زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن لیردراگ   لیردراگ

2222

ینایرش ینایرش یاهروحم   یاهروحم یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 148 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vdxr357uccmp3?user=37505&ntc=6248523
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6248523?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6wrnt39mkq6ew?user=37505&ntc=6248668
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6248668?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1060-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشجنپ  زور  تعاس 13:15  ات  رثکادح   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 14:15  ات  رثکادح   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249223 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:15  هبنشود  زور   - 1401/12/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  رباعم  تاعطاقت و  یارب  طبترم  تازیهجت  نز و  کمشچ  غارچ  ییامنهار و  غارچ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 38.578.000.000  غلبم 
دادرارق داقعنا  خیرات  زا  هام  دادرارق 4  تدم 

هصقانم هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 1.930.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  درتسم  اه  هدرپس  تروص  نیا  رد  دشابیم  راتخم  اهداهنشیپ  مامت  ای  کی  در  رد  یرادرهش  .دوب  دهاوخ 

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

زاریش یرادرهش  یقوقح  لک  هرادا  تاعامتجا  نلاس  نیربدلخ  هارراهچ  لحم  شیاشگ : 

یلخاد 163 و 1456  32304618 :: نفلت :: www.setadiran.ir https://shaffaf.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو
vendor.shiraz.ir

:: 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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون 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

6249312 :: 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 رباعم   رباعم وو   تاعطاقت   تاعطاقت یارب   یارب طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ وو   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ 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 

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

زا 148 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7xfs5bv4xcm4a?user=37505&ntc=6249223
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6249223?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/um28k9du65wca?user=37505&ntc=6249312
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6249312?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


کیبآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005082000027 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249498 :: هرازه هرازه :: 1401/12/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خروم هرامش 29276/29/ش  تساوخرد  کیبآرهش و  یمالسا  یاروش  خروم 27/9/1401 هرامش 1102/110/1401 زوجم  دانتسا  هب  ًامارتحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ار کیبآ  رهش  حطس  یاهریگ  تعرس  رباعم و  هدایپ  نیرباع  ددرت  ریسم  یزیمآ  گنر  لوادج و  یزیمآ  گنر  یارجا  دراد ، رظن  رد  یرادر  ــ هش نیا  ، 26/10/1401

ناراکنامیپ هب  یرادرهش  عبانم  ریاس  یلخاد و  عبانم  لحم  زا  لایر  غلبم 000/000/000/25  ات  رظان  راک  روتسد  ینف و  تاصخشم  قبط  ینامیپ  تروصب 
.دیامن  راذگاو  طیارشلادجاو 

نیوزق  ناتسا  کیبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تعرس هدایپ و  نیرباع  ددرت  لحم  یشک  طخ  رهش و  حطس  رباعم  لوادج  یزیمآ  گنر  یزاسکاپ و  وشتسش ، ، گنر هیهت  زا  تسا  ترابع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.یکیفارت دیفس  درز و  درس  یئزج  ود  بیکرت  اب  اهریگ 

لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  یکناب  شیف  همان و  تنامض  یراذگراب  نیمضت :  تاحیضوت 

14:30 تعاس : 1402/01/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کیبآ یرادرهش  کیبآ ، رهش  نیوزق ، ناتسا   ، 3441813113 یتسپ :  دک  کیبآ ،  رهش :  نیوزق ،  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

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یاهریگ   یاهریگ تعرس   تعرس وو   هدایپ   هدایپ نیرباع   نیرباع ددرت   ددرت لحم   لحم وو   لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 2626
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تعنص ناهج   :: عبنم تعاسعبنم ات  لوا ) پاچ   ) یهگآ راشتنا  خیرات  زا   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/11/24 هبنشود  زور   13:30

6249566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریاس دیامن  راذگاو  لیذ  حرش  هب  طیارش  لقادح  دجاو  نایضاقتم  هب  یمومع  هصقانم  هدیازم و  یرازگرب  قیرط  زا  ار  لیذ  یاههژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تهج خروم 1401/11/24  هبنشود  زور  تعاس 13:30  ات  لوا ) پاچ   ) یهگآ راشتنا  خیرات  زا  دنناوتیم  نایضاقتم  اذل  تسا )  ) هدش جرد  هصقانم  دانسا  رد  طیارش 

.دنیامن هعجارم  داتس )  ) تلود کینورتکلا  هناماس  هب  هصقانم  هدیازم و  دانسا  دیرخ 
ءادبم  زا  کیکفت  حرط  یارجا  اب  دنمشزرا  کشخ  یاهدنامسپ  یروآ  عمج  هدیازم  - 

دیدجت  ود -  کی و  هقطنم  یکیفارت  تازیهجت  ییامنهار و  یاه  غارچ  مئالع و  اهولبات و  یزاسزاب  ریمعت و  بصن و  دیرخ و  - 
سیدرف رهش  ود  کی و  قطانم  یاه  هلاخن  کاخ و  لمح  یریگراب و  - 

باسح 100823004139  هرامش  هب  یدقن  زیراو  شیف  ای  همان  تنامض  لصا  فلا ) تکاپ  افرص   ) لیوحت هب  تبسن  تسیابیم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کینورتکلا هناماس  قیرط  زا  سیدرف  یرادرهش  مان  هب  باسح 400819688645  هرامش  هب  تسیابیم  دانسا  دیرخ  هنیزه  ناونع  هب  لایر  غلبم 2/000/000  - 1

ددرگ زیراو   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس  تلود 

هناخ ریبد  دحاو  فکمه  هقبط  سیدرف  یرادرهش  ود  هقطنم  نامتخاس  تریصب  لپ  بنج  رایرهش  هداج  یادتبا  سیدرف -  سردآ   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ وو   مئالع   مئالع وو   اهولبات   اهولبات یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

portal.nioc.ir :: عبنم مودعبنم تبون  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 15  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گراخ تفن  تعنص  ناتسرامیب  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ـ  هقبط 3 تفن ـ  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  کالپ 27 -  نیرفآ -  هب  نابایخ  دنز -  ناخمیرک  نابایخ  یادتبا  جع - )  ) رصعیلو نادیم  نارهت -  : سردآ  :: سردآ سردآ
اهنامیپ روما 

83307579 - 88892153 :: نفلت :: Piho.ir SHANA.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

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090628000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249443 :: هرازه هرازه :: 1401/12/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسارخ ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  یساسا  یالاک  یزاس  هریخذ  زکارم  رد  هتسبرادم  یاه  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج 

یبونج  ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یناگرزاب تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  یساسا  یالاک  یزاس  هریخذ  زکارم  رد  هتسبرادم  یاه  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یبونج ناسارخ  ناتسا 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/03/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  سردم 41  شبن   ، 9718753164 یتسپ :  دک  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرامیب ناتسرامیب کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2828

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن 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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شلات ینارون  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6247783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  اب  طبترم  روما  لماک  ششوپ  تهج  تاعالطا  یروانف  یسانشراک  روما  یمجح  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094600000042 زاین :  هرامش 

شلات ینارون  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

شلاط رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4371189143 یتسپ :  دک  شلات ،  ینارون  دیهش  ناتسرامیب  شلاط ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43251614-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43251612-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3030

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

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

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

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

6247869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب روتکاف  شیپ  یراذگراب   - هناماس رد  هدش  یراذگراب  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  لانیجروا  هلاسکی  سوفوس  سنسیال  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  رد  الاک  لماک  تاصخشم 
1101001011000198 زاین :  هرامش 

ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد الاک  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - هناماس رد  هدش  یراذگراب  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  لانیجروا  هلاسکی  سوفوس  سنسیال  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینسحم 09128168407 هناماسو  نیرفظم 88115679  یاقآ  ینف  ناسانشراک  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  هناماس 

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

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

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یراذگراب   یراذگراب  - - هناماس هناماس ردرد   هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم لانیجروا   لانیجروا هلاسکی   هلاسکی سوفوس   سوفوس سنسیال   سنسیال هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا هناماس   هناماس ردرد   الاک   الاک لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم

3131
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6247933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005601 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  درادناتسا  هخسن 2016  رورس  زودنیو  لماع  متسیس  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم 
هخسن 1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  زودنیو 10  لماع  متسیس  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخن هداد  یرثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  امتح  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشاب تسویپ  لیاف  رد  هدشرکذ  طیارشو  حرش  قبط  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش

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

32309175-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: 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   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6248065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طوبرم هناماس  رد  یراذگراب  یراذگدک و  دانسا  یکینورتکلا  ویشرآ  نکسا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001308000045 زاین :  هرامش 

نادمه یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هلحرم 1 دادعت : 
1402/11/16 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515914481 یتسپ :  دک  نادمه ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  همیب  نادیم  هب  هدیسرن  داهج  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32671390-081  ، 38220737-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38220225-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یتعنص 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6248111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  طبترم  تامدخ  لاتروپ  زاس و  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001059000053 زاین :  هرامش 

ناریا یتعنص  یاه  کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یار نیون  اسرب  هدننک  هضرع  عجرم  تفاس  اسرب  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   BPMS دنیآرف رب  ینتبم  زاس و  متسیس  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد هرامش 88770921-9  اب  زاین  تروص  رد  ددرگ و  همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  تسا  دنمشهاوخ  طبترم  تامدخ  لاتروپ  زاس و  متسیس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن لصاح  سامت  یداجس  سدنهم  یاقا   505

1994768351 یتسپ :  دک  کالپ 10 ،  یماظتنا  یورین  نابایخ  اردص  الم  لپ  زا  رتالاب  ناتسدرک   هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88770800-021  ، 88770923-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88770581-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طوبرم طوبرم هناماس   هناماس ردرد   یراذگراب   یراذگراب وو   یراذگدک   یراذگدک دانسا   دانسا یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ وو   نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 3333

BPMSBPMS دنیآرف   دنیآرف ربرب   ینتبم   ینتبم وو   زاس   زاس متسیس   متسیس ناونع   ناونع بوبو   تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3434
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ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفرظ تالوصحم ، هریدم ، تایه  یاضعا  , اهتکرش ییاسانش  تاعالطا  هناماس  هلاسکی  کارتشا  یتساوخرد  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یمربراک  هس  تهج...و  یتفایدزرا  نازیم  ، دیلوت

1101001011000196 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتفایدزرا نازیم  ، دیلوت تیفرظ  تالوصحم ، هریدم ، تایه  یاضعا  , اهتکرش ییاسانش  تاعالطا  هناماس  هلاسکی  کارتشا  یتساوخرد  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمنروصتم یمادقا  تروصنیاریغرد  تسیمازلا  هناماس  رد  تامدخ  لماک  تاصخشمابروتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب  یمربراک  هس  تهج...و 

09128168407 ینسحمدشاب

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

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

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفرظ تیفرظ تالوصحم ، ، تالوصحم هریدم ، ، هریدم تایه   تایه یاضعا   یاضعا ,, اهتکرش اهتکرش ییاسانش   ییاسانش تاعالطا   تاعالطا هناماس   هناماس هلاسکی   هلاسکی کارتشا   کارتشا یتساوخرد   یتساوخرد تامدخ   تامدخ حرش   حرش ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمربراک   یمربراک هسهس   تهج...و   تهج...و یتفایدزرا   یتفایدزرا نازیم   نازیم ،، دیلوت دیلوت

3535
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 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

6248162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب صوصخم  ییوجشناد  یلنسرپ و  هیذغت  عماج  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001242 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناتسرامیب صوصخم  ییوجشناد  یلنسرپ و  هیذغت  عماج  هناماس  - 

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

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

دشابیم اسف  یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب  زاین  دروم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
071-53314686 نفلت

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب صوصخم   صوصخم ییوجشناد   ییوجشناد وو   یلنسرپ   یلنسرپ هیذغت   هیذغت عماج   عماج هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  یتامدخ  دک  تسویپ  قبط  تساوخ  رد  تاعالطا -  عماج  تیریدم  هناماس  ینابیتشپ  شزومآ و  ارجا و  بصن  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101092410001396 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45530162-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا عماج   عماج تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ وو   ارجا   ارجا بصن   بصن یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3737
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6248282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارب افگم  تکرش  هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  تاعالطا  هب  دازآ  یسرتسد  راشتنا و  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401

1101000017000127 زاین :  هرامش 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس 1401 یارب  افگم  تکرش  هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  تاعالطا  هب  دازآ  یسرتسد  راشتنا و  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  یکشزپنادند  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند هدکشناد  هناخنفلت  تشادهگن  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093565000050 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هناهام 12 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسکی تدم  هب  رشابم  هرامش 2  کینیلک  هدکشناد و  رد  عقاو  هناخنفلت  تازیهجت  هاگتسد و  ( یرادهگن ریمعت و  سیورس و   ) تشادهگن یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517838843 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  یلعوب  ناتسرامیب  یوربور  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381059-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381085-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یارب یارب افگم   افگم تکرش   تکرش هبهب   طوبرم   طوبرم یمالسا   یمالسا داشرا   داشرا وو   گنهرف   گنهرف ترازو   ترازو تاعالطا   تاعالطا هبهب   دازآ   دازآ یسرتسد   یسرتسد وو   راشتنا   راشتنا هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
140 1140 1 لاس   لاس

3838

یکشزپنادند یکشزپنادند هدکشناد   هدکشناد هناخنفلت   هناخنفلت تشادهگن   تشادهگن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا ییاتسور  نواعت  یزکرم  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   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6248481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ  حرش  هب  تامدخ  حرش  دادعت و  نامزاس  سکف  یپک و  یاه  هاگتسد  اهرگپاچ  ینابیتشپ  هلاس  کی  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییابطابط یاقآ   88805516 نامزاس :  یت  یآ  دحاو  سامت  هرامش 

1101001151000101 زاین :  هرامش 
ناریا ییاتسور  نواعت  یزکرم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ حرش  هب  تامدخ  حرش  دادعت و  نامزاس  سکف  یپک و  یاه  هاگتسد  اهرگپاچ  ینابیتشپ  هلاس  کی  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594811169 یتسپ :  دک  کالپ 1813 ،  اقیرفآ - امنیس  یوربور  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88900011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88383070-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا 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 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

6248485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  نابیتشپ  تیاس  داجیا  یریگنابیتشپ و  عماج  حرط  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000285 زاین :  هرامش 

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

دادرارق 1 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزوح رد  اتفا  ربتعم  همانیهاوگ  تسا - یکناب  همانتنامض  هئارا  ینوناق و  تاروسک  لماش  دش و  دهاوخ  دقعنم  ههام  دادرارق 2  مالعتسا  هدنرب  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  تامازا  تاصخشم و  هیلک  یلخاد 172- لاؤس 23344  تروص  رد  تسا -  یمازلا  یتایلمع  تامدخ 

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

سکف سکف وو   یپک   یپک یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد اهرگپاچ   اهرگپاچ ینابیتشپ   ینابیتشپ هلاس   هلاس کیکی   دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 4040

نابیتشپ نابیتشپ تیاس   تیاس داجیا   داجیا وو   یریگنابیتشپ   یریگنابیتشپ عماج   عماج حرط   حرط هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هسلج قاتا  نامزمه و 5  ربراک  تیفرظ 70  اب  کیکوئدیو  یزاجم  تاسلج  هناماس  هلاسکی  سیورس  دیرخ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001549000080 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  5 ص )  ) کی هرامش  تسویپ  هارمه  هب  دادرارق  سیون  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  یمازلا  هناماس  قیرط  زا  یتساوخرد  تادنتسم  هیلک  هارمه  هب  تسویپ  تادنتسم  هیلک  لاسرا  دیئات و  لیمکت ،

هطوبرم 81565102 ناسانشراک  اب  سامت  نفلت 

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

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

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربراک ربراک   7070 تیفرظ   تیفرظ اباب   کیکوئدیو   کیکوئدیو یزاجم   یزاجم تاسلج   تاسلج هناماس   هناماس هلاسکی   هلاسکی سیورس   سیورس دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 148 ھحفص 30 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ylyueb4yesh4s?user=37505&ntc=6248487
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6248487?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت ناتسا  یکشزپماد  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   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6248623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Ultimate شیوداپ سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003024000092 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ربراک  260 - 

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

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

دشاب یم  هرادا  دأت  هب  طورشم  دیرخ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  الاک  تاصخشم  هیارا  وروتکاف  شیپ  تسویپ  - 2

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - 3
سامت 02144787538 نفلت  هرامش  - 4

1438963614 یتسپ :  دک  یکشزپماد ،  لک  هرادا  شهوژپ - راولب  جرک - نارهت  نابوتا  رتمولیک 15  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44196237-021  ، 44787526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787526-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UltimateUltimate شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا یتعنص  یاه  کرهش  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 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6249058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وش هدیا  دادیور  یرازگرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا یمیشورتپ  زاگ و  تفن ،  تسد  ناپ  عیانص  یروضح :  ناینب 2 - شناد  لاغتشا و  تعنص ،  یزاجم :  - 1

1101001355000019 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
پاتراتسا 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مالیا ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  توبن -  نادیم  لانیمرت -  زا  رت  ناپ  ارسلاچ -  یادهش  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6931463497

32228617-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226629-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یمیشورتپ وو   زاگ   زاگ تفن ،  ،  تفن تسد   تسد ناپ   ناپ عیانص   عیانص یروضح :  :  یروضح - - 22 ناینب   ناینب شناد   شناد وو   لاغتشا   لاغتشا تعنص ،  ،  تعنص یزاجم :  :  یزاجم - - 11 وشوش   هدیا   هدیا دادیور   دادیور یرازگرب   یرازگرب ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: 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   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   2811 وکسیس رتور   _ وگاوه هناماس  ینابیتشپو  ارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000130000082 زاین :  هرامش 

یسانشاوه لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یسانشاوه لرتنک  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

هکبش رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618481477 یتسپ :  دک  پچ ،  تمس  راولب  یاهتنا  یمالسا  یروهمجراولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32653934-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32653937-034 :: 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  1212   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یسانشاوه یسانشاوه لرتنک   لرتنک رازفا   رازفا مرن   مرن  -  - 28112811 وکسیس وکسیس رتور   رتور  _ _ وگاوه وگاوه هناماس   هناماس ینابیتشپو   ینابیتشپو ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 4545

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

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

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

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

6247835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدیدرگ تسویپ  تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  رشیف  رلورتنکرشرپ  / 0146010 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا

1101093202001193 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   WIKA یتراجت مان   SERIES 12 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/02/11 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XMLA070D2C11 لدم میظنت  لباق  ریغ  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/02/12 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   POTTER یتراجت مان   PS40 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/02/06 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  زادرپ  نامژار  عیانص  هدنزاس  عجرم   PID CONTROLER یتراجت مان  لدم 105  نویساموتا  لرتنک و  تازیهجت  ید  یآ  یپ  رلرتنک  الاک :  مان 

زادرپ نامژار  عیانص 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/03/14 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یموب ناگدننک  نیمات  دش  دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

دنتسه تیولوا  رد 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رشیف رشیف رلورتنکرشرپ   رلورتنکرشرپ ناونع : : ناونع 4646
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52462724 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6247857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه ک چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  لاقتناواهزاسراکشآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواس ناتسرهش  بالضاف  بآ و  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 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قیط  ییویدار )  - یتارباخم  ) دنمشوه یرتم  هلت  هناماس  هاگتسد   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094605000078 زاین :  هرامش 

هواس ناتسرهش  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
ناریا تارباخم  لرتنک و  یاه  متسیس  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   SELTA یتراجت مان   STCE/RTU لدم یتارباخم  رود  هار  هنایاپ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: ییوگخساپ هرامش  -3 .دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لیوحتو  هیلختو  لمح  هنیزه  - 2 .دشابیم یرایهد  دقاف  تارابتعا  لحمزا  یدقن  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشتاب .دوش  یراذگراب  لوصحم  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  ناکما  تروصرد  - 4 09127551565

3914816143 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نابایخ  یادتبا  یتشهب  دیهش  راولب  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42227006-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42220721-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه  کک چئوسو   چئوسو لانگیس   لانگیس یاه   یاه هدنهد   هدنهد لاقتناواهزاسراکشآ   لاقتناواهزاسراکشآ ناونع : : ناونع 4747

(( ییویدار ییویدار  - - یتارباخم یتارباخم  ) ) دنمشوه دنمشوه یرتم   یرتم هلت   هلت هناماس   هناماس هاگتسد   هاگتسد   11 ناونع : : ناونع 4848
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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 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6248352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح   - P FOR SIEMENS SGT400 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001669 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

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

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیک تیفیک اباب   یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا هیارک -  -  هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح  -  - P FOR S IEMENS SGT400P FOR S IEMENS SGT400 ناونع : : ناونع 4949
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ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طخ هاگتسیا  رد 8  اهریافیتکر  سنارت  یور  بصن  تیلباق  اب  کیدتاک  تظافح  گنیروتینام  لرتنک و  متسیس  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاعالطا  قباطم  هام  یط 12  ناشاک  بآ  لاقتنا 

1101001205000369 زاین :  هرامش 
ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هناهام 12 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دادرارق  دقع  تهج  هرامش 09134146966 - اب  روپراشفا  یاقآ  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  ددرگ -  تسویپ  یراک  هموزر  تمیق و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک  ددرگیم -  ذخا  تادهعت  ماجنا  همان  تنامض  راکنامیپ 

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

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طخطخ هاگتسیا   هاگتسیا   88 ردرد   اهریافیتکر   اهریافیتکر سنارت   سنارت یور   یور بصن   بصن تیلباق   تیلباق اباب   کیدتاک   کیدتاک تظافح   تظافح گنیروتینام   گنیروتینام وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
بآبآ لاقتنا   لاقتنا

5050
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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 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6248838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح   - S/P FOR PNEUMATIC SPRING RETURN ACTUATOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک

1101091701001670 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

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

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیک تیفیک اباب   یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا هیارک -  -  هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح  -  - S/P FOR PNEUMATIC SPRING RETURN ACTUATORS/P FOR PNEUMATIC SPRING RETURN ACTUATOR ناونع : : ناونع 5151
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458627 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/22هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABB رگشزادرپ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABBABB  رگشزادرپ رگشزادرپ ناونع : : ناونع 5252

گنیرتیم گنیرتیم تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5353
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گنیرتیم  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 
.دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا 

1101092935001002 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلوا ردیح  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   RELAY ON BORED یتراجت مان   MPA-S-112-C لدم یکیرتکلا  روتوم  تظافح  دربراک  هعطق  هلر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
بات ایاپ  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   FLASH MEMORY EPROM یتراجت مان  لدم 710642346   plc یکیرتکلا هظفاح  تراک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   6ES7 951-0KG00-0AA0 لدم  KB 128 تیفرظ  PLC هاگتسد  Flash-EPROM هظفاح تراک  الاک :  مان 
تراپ قیقد  لرتنک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس

ددع 10 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ناجریس ارفا  میسن  هدننک  هضرع  عجرم   THEBEN یتراجت مان   THEBEN TIMER 26 لدم گولانآ  چیئوس  میات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
لامش عراص  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CONVERTER یتراجت مان   MD-300 لدم یکیرتکلا  روتروناک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

دهج سراپ  یتعنص  یدیلوت  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V18311H لدم  I-P converter لدبم الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نایسراپ تراجت  شالت  هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR یتراجت مان   FIBR PPTIC CONNECTOR FC/PC لدم اتید  لاقتنا  روتکناک  الاک :  مان 

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

نایسراپ تراجت  شالت  هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR یتراجت مان   FC DDHOIE SM لدم اتید  لاقتنا  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  رکذ  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپیم ماجنا  هزور  ینامز 20  هزاب  رد  ینف  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست 

دشابیم رهشرقاب  رد  عقاو  یناگزاب  یاه  رابنا  لحم 
نفلت 84121835 و 84121032

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

84121028-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هواجریم کرمگ   :: 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 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هواجریم یزرم  کرمگ  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004954000006 زاین :  هرامش 

هواجریم کرمگ  هدننک :  رازگرب 
تخاسریز هدننک  هضرع  عجرم  مرا  هداد  زکرم  تخاسریز  هدنزاس  عجرم   ECC-01-M لدم  120x150x196 cm زیاس یتسد  برد  اب  رورس  هتخاس  شیپ  قاتا  الاک :  مان 

مرا هداد  زکرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لودج  حرش  هب  هواجریم  یزرم  کرمگ  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اه تمیق  تسیل  لماش  دوش  یراذگراب  تاکرادت  هناماس  رد  مالعتسا  هب  طوبرم  کرادم  هیلک 

دشاب یم  یمازلا  یزاس )  درادناتسا  یتایلمع -  طبترم (  اتفا  زوجم 

9816736697 یتسپ :  دک  لیم 72 ،  هواجریم _  یزرم  کرمگ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33589025-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33589030-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6249197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرمگ کرمگ رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 5454

کیدوتاک کیدوتاک تظافح   تظافح متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5555
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کیدوتاک تظافح  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000645 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LUTC0501 لدم روتوم  تظافح  لرتنک و  تازیهجت  ینایرج  رمروفسنارت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

تفاب ناوال  تکرش  کیلاس  یتراجت  مان   m 20 یفالک هتسب   mm 44-2 ینلیپورپ یلپ  بانط  الاک :  مان 
هتسب 300 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
m 100 لوط یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PVC شکور سنج   1x25 mm^2 عطقم حطس  سم  یداه  سنج   V 750-450 ژاتلو ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 

ناغم لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم  ناغم  لباک  میس و  هدنزاس  عجرم 
فالک 156 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
m 100 لوط یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PVC شکور سنج   1x35 mm^2 عطقم حطس  سم  یداه  سنج   V 750-450 ژاتلو ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 

ناغم لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم  ناغم  لباک  میس و  هدنزاس  عجرم 
فالک 300 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
هرقرق الاک :  مان 

هبعج 3 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

روشک نیمز  متسیس  تازیهجت  هدنزاس  عجرم   HCP2 لدم  100x100 mm زیاس یرمیلپ  سنج  یتعنص  پک  یدنه  یریمخ  یگدروخ  ظفاحم  شکور  الاک :  مان 
نیمز متسیس  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

نف و هدننک  هضرع  عجرم  رهم  ناگنهاک  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   KAHANGAN یتراجت مان   g 200 یطوق دلودک  یراکشوج  ردوپ  الاک :  مان 
یژرنا ماهر  تعنص 

یطوق 9 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

کیتسالپ اتسیارون  هدننک  هضرع  عجرم  یتیزوپماک  زاف  هس  روتنک  هبعج  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
اناوت هلول  طوطخ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  اناوت  هلول  طوطخ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  هلانیمرت  لدم 4  هیاپ  نودب  سکاب  دناب  لرتنک  هبعج  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

اناوت هلول  طوطخ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  اناوت  هلول  طوطخ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  هلانیمرت  لدم 4  هیاپ  هارمه  هب  سکاب  دناب  لرتنک  هبعج  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  ییالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  اضاقت  حرش 

.ددرگ هئارا  داهنشیپ  هدش  تسویپ  مالعتسا  طیارش  ینف و  تاصخشم  مرف  ساسا  رب 

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

36264098-071  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6249249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا   esser کرام بایزاگ  متسیس  / 0146026 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ 

1101093202001194 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بان بآ  هدولاش  هدننک  هضرع  عجرم   mis لدم رلک  زاگ  بای  تشن  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   HK یتراجت مان   CDT2000-RH-D لدم کینبرک  زاگ  رتماراپ  یتلوم  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   HK یتراجت مان   CDT2000-1R-RH-D لدم کینبرک  زاگ  رتماراپ  یتلوم  روسنس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   HK یتراجت مان   CDT-MOD-2000-1R-RH-D لدم کینبرک  زاگ  رتماراپ  یتلوم  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

esseresser  کرام کرام بایزاگ   بایزاگ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5656
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  دوش  هیارا  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  طقف  هاگدورف  یسرزاب  کمک  تازیهجت  ددع  عومجم 40 هب  ملق  4 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101093228002474 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زیربت قرب  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم  یرتاب  نتارام  یتراجت  مان   TB12-28 لدم  v 12 ژاتلو  AH 28 نایرج تدش  کشخ  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا دوش   دوش هیارا   هیارا تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط طقف   طقف هاگدورف   هاگدورف یسرزاب   یسرزاب کمک   کمک تازیهجت   تازیهجت ددع   ددع 4040 عومجم   عومجم هبهب   ملق   ملق 44 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم

5757
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نیوزق ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6247739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101020005000030 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ایندمحم یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   CP-S92 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3418934548 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  ناریا  یتلود  یناگرزاب  تکرش  یدابآدسا  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33242229-028  ، 33222956-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222959-028 :: 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

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

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

6248026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا   . ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 

1101092935001000 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوه  تخوس  تهج  بایبآ  لوسپک  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 250 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماجنا هزور  ینامز 20  هزاب  رد  ینف  هدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست.دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  رکذ  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
84120996 و 88327085 سامت :  یاه  هرامش  دشاب  یم  رهش  رقاب  رد  عقاو  یناگرزاب  یاهرابنا  لحم.دریگیم 

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

84121214-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: 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

یمازلا یمازلا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ایای   هنومن   هنومن هئارا   هئارا  . . ددرگ ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم زاین   زاین یلک   یلک حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
 . . دشابیم دشابیم

5959
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ناجنل یادهش  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 15 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ ینامرد و  یاه  شخب  رد  قیرح  افطا  نالعا و  متسیس  یارجا  مالقا و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092107000273 زاین :  هرامش 
ناجنل یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ینابیتشپ ینامرد و  یاه  شخب  رد  قیرح  افطا  نالعا و  متسیس  یارجا  مالقا و  نیمات  - 
دشاب  Tele data one دنرب اب  یلبق  لناپ  هب  لاصتا  لباق  ریذپ و  سردآ  یداهنشیپ  دنرب 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

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

.دریگ رارق  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ینف  رتفد  یناشن و  شتآ  نامزاس  دات  دروم  دیاب  راک  یارجا  مالقا و  دنرب  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دیدزاب  مرف  لیمکت  لحم و  زا  دیدزاب  هیلوا  یلصا و  زاین  شیپ  - 2

لحم  رد  هدنشورف  طسوت  لیوحت  -3
یلام روما  تنامض  اب  راد  تدم  تخادرپ  - 4

8471835675 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  خ  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52237326-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235531-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپب  تاعالطا  هیلک   - دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091775000009 زاین :  هرامش 

زیرهم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نامرآ هدنزاس  عجرم  ردنلیس  نامرآ  یتراجت  مان   kg 4 تیفرظ یدالوف  سنج  ردنلیس  لکش  زرد  نودب  ژراش  لباق  قیرح  افطا   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

نیمارو ءافطا  ینمیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیون  ردنلیس 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زیرهم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه - دشابیم هدننک  نیمات  اب  اه  هنیزه  هیلکو  همیب  ، باسحاصافم - دشابیم تسویپب  تاعالطا  هیلک   - قیرح افطا  متسیس   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  یناشنشتا  هیدات  لقنو و  لمح 

8981774665 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  بنج  ینیمخ -  ماما  راولب  زیرهم -  زیرهم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32525061-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32523257-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا   CO2CO2 یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآ مرخ  یباوختخت  یعامتجا 256  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6248173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ یتناراگ و  یرادو  دشابیم  تاروسک  یارادو  دادرارق  بلاق  رد  یتسویپ  لیاف  قبط  ناتسرامیب  قیرح  مالعا  بصن  دزمتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم شورف  زا  سپ 

1101050019000190 زاین :  هرامش 
دابا مرخ  یباوختخت   256 یعامتجا   نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

وردوخ ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   BMW وردوخ یشک  میس  متسیس  یسم 7602973  لماک  لباک  الاک :  مان 
تس 7,500 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخ یتناراگ و  تنامض  دنرب 4  زا  زوجم  نتشاد  دروم 3 لقادح 4  طبترم  همان  تیاضر  نتشاد  دشابم 2  یمازلا  یراک  هموزرو  تیلاعف  هناورپ   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ولوپا دنرب  زا  شورف  زا  سپ 

6819789691 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  دنز  ناخ  میرک  راولب  یاهتنا  یقرش  تشدلگ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33407837-066  ، 33413200-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33404939-066 :: 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

نیمارو دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6248549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمارو دادرخ  ناتسرامیب 15  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  تراظن  هرواشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000398 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یجرف  09124922696- ییاضر  09126406812- تسویپ حرش  هب  نیمارو  دادرخ  ناتسرامیب 15  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  تراظن  هرواشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب قیرح   قیرح مالعا   مالعا بصن   بصن دزمتسد   دزمتسد ناونع : : ناونع 6262

ناتسرامیب ناتسرامیب قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس تراظن   تراظن وو   هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یراس    ُ دابآریما   ُ رهشون تاکرمگ  قیرح  ءافطا  هاگتسد  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003387000021 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یراس    ُ دابآریما   ُ رهشون تاکرمگ  قیرح  ءافطا  هاگتسد  هس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4651795155 یتسپ :  دک  ردنب ،  نادیم  شبن  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52330784-011  ، 52331955-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52330293-011 :: 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

نالیگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 16 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  ربارب  یتساوخرد  یالاک  هدوب و  تساوخرد  تبث  تهج  افرص  یمالعا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001497000074 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
راکانب نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SENS هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SENS یتراجت مان   ACT لدم قیرح  نالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  ربارب  یتساوخرد  یالاک  هدوب و  تساوخرد  تبث  تهج  افرص  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4165763555 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  تیریدم  - هیمس راولب  - راسلگ - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33131731-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131733-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

قیرح قیرح نالعا   نالعا لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یراس  رهشون و    ُ داباریما کرمگ  قیرح  ءافطا  تازیهجت  هاگتسد  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003387000022 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 
قیرح افطا  تازیهجت  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط  یراس  رهشون و    ُ داباریما کرمگ  قیرح  ءافطا  تازیهجت  هاگتسد  هس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4651795155 یتسپ :  دک  ردنب ،  نادیم  شبن  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52330784-011  ، 52331955-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52330293-011 :: 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

یعامتجا نیمات  هاگنامرد 21   :: 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 06 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6249380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدزاب.دشابیم قاصلا  طیارشو  دادرارق  .قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  یارجا  رب  تراظنو  یحارط  هرواشمدادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابرق -09391317374 یگنهامه.یمازلا
1101094552000042 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  هاگنامرد 21  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
نامتخاس 2 دادعت : 

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

.دوش قاصلا  تکرش  کرادم  وروتکاف  شیپ  .یوق  هموزر  یارادو  یناشن  شتآ  دات  درومو  ربتعم  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1586845418 یتسپ :  دک  کالپ 55 ،  یقرش  یریدقت  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  سودرف  راولب  هیقداص  مود  هکلف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44969284-021  ، 44073399-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44073399-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یراس   یراس وو   رهشون   رهشون   ُ  ُ داباریما داباریما کرمگ   کرمگ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا تازیهجت   تازیهجت هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

قیرح قیرح ءافطاو   ءافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ربرب   تراظنو   تراظنو یحارط   یحارط هرواشمدادرارق   هرواشمدادرارق ناونع : : ناونع 6767

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

6249249esser کرام بایزاگ  هحفص 33)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  4545   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرادا تلادع  ناوید   :: 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   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6247736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EMc--32G تروپ هکبش 2  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004836000161 زاین :  هرامش 

یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP رورس  NC550SFP لدم تروپ  هکبش 2  تراک  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  فذح  دهدن  ششوپ  ار  هدش  جرد  تاصخشم  نیع  هک  اهتمیق  مالعا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4114143716 یتسپ :  دک  یربخم ،  یراتس خ  دیهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46044146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46044146-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EMc- -32GEMc- -32G تروپ   تروپ   22 هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6247745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا مرفو  ینف  تاصخشم  قبط  یهاگشیامزآ  LIS لوژام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101005897000079 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  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 : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5154987979 یتسپ :  دک  رهم پ 1234 ،  گرزب  یوک  یوربور  ناسربآ  هار  راهچ  هب  هدیسرن  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379142-041  ، 33350801-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350793-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآ تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6247769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  سانجا  تامدخ و  حرش  یرون - ربیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004139000084 زاین :  هرامش 
بآ تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  Patch Cord SC/PC-LC/PC SM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
رازفا هکبش  تکرش 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  سانجا  تامدخ و  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

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

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

77311959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   4848 لانرتنیا   لانرتنیا هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6969

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط سانجا   سانجا وو   تامدخ   تامدخ حرش   حرش یرون - - یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 7070

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6247776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  سانجا  تامدخ و  حرش  یرون - ربیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004139000084 زاین :  هرامش 
بآ تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  Patch Cord SC/PC-LC/PC SM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
رازفا هکبش  تکرش 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  سانجا  تامدخ و  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

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

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

77311959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش لامک  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 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

6247845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض لیاف  قبط  نیرگ  رواپ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005722000115 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  رهش  لامک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  مادقا  هزور  تروص 30  هب  تخادرپ  دنیآرف  هب  تبسن  رهشلامک  یرادرهش  رد  الاک  لیوحت  زا  سپ  دشاب و  یم  یرابتعا  قوف  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا یمسر  روتکاف  شیپ  سامت و  تاعالطا  هئارا  .

3199837491 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  راولب  رهشلامک  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34713366-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34705255-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط سانجا   سانجا وو   تامدخ   تامدخ حرش   حرش یرون - - یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 7171

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7272

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

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6247849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( عوطقم  ) میس یب  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001159000224 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817653449 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224485-038  ، 32244854-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250997-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6247867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002778 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا زاین  تروص  رد  هنومن  هئارا  / ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  ینف  تاصخشم  هئارا  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( عوطقم عوطقم  ) ) میس میس یبیب   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

هکبش هکبش تکوس   تکوس ناونع : : ناونع 7474
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زربلا ناتسا  زاگ  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

6247896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  لیمکت و  تسویپ  لیاف  دشابیم .  یروص  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  لباک  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخن 

1101001402000360 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  ربشیر  یتراجت  مان  یلور  هتسب  نلیتا  یلپ  شکور  سنج   m 305 لوط رود  توا  راد و  دلیش   SFTP OUTDOOR لدم  Cat 6 هکبش لباک  الاک :  مان 
نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   RECBER

هتسب 3,370 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

عجرم  KCY یتراجت مان  یرتم  هرقرق   1x50 mm^2 عطقم حطس  درز  طخ  اب  یکشم  ینلیتا  یلپ  قیاع  سنج  یدالوف  هزیناولاگ  یداه  سنج  ترا  قرب  میس  الاک :  مان 
دزی لباک  نایک  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع 

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

هدننک هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   NEXANS یتراجت مان  دم  لگنیس  لدم   m 305 لوط روک  یرون 8  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ناتسزوخ هکبش  نمیا 
رتم 800 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نارهت ناک  لباک  لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  هرقرق   PVC شکور سنج  سم  سنج   3x1/5 mm^2 عطقم حطس  اب  ناشفا  قرب  لباک  الاک :  مان 

رتم 1,760 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت ناک  لباک  لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  هرقرق   PVC شکور سنج  سم  سنج   3x2/5 mm^2 عطقم حطس  اب  ناشفا  قرب  لباک  الاک :  مان 
رتم 500 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دزی هراتس  لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم   m 100 لوط یفالک  هتسب  یسم   3x4 mm^2 ناشفا قرب  لباک  الاک :  مان 

فالک 430 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دنشاب ریناوت  یصصخت  ردام  تکرش  یوس  زا  تیحالص  دجاو  یاهتکرش  دیلوت  اهلباک   ) .دشابیم یروص  اهدکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 7575
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6248054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعلاطم تخادرپ  طیارش  روتکاف و  شیپافطل   ) تسویپ روتکاف  شیپ  اب  قباطم   ISR4221 /K9 لدم وکسیس  رتور  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش اضما  رهم و 

1101001176000027 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ISR 4221/K9 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  هجو  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816774895 یتسپ :  دک  تمالس ،  همیب  لک  هرادا  امنیس - هار  هس  زا  رتالاب  - یلامش رصعیلو  نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32252845-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32252845-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هعلاطم هعلاطم تخادرپ   تخادرپ طیارش   طیارش وو   روتکاف   روتکاف شیپافطل   شیپافطل  ) ) تسویپ تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ اباب   قباطم   قباطم   ISR422 1  /K9ISR422 1  /K9  لدم لدم وکسیس   وکسیس رتور   رتور هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
(( دوش دوش اضما   اضما وو   رهم   رهم

7676
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یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه.دشابیم  تسویپ  هب  تساوخ  رد  لیاف.دشابیم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
600 رتم  cat 6 لباک.یراک زور  45 یلام هیوست 

1101030708000650 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-515SC لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه.دشابیم  تسویپ  هب  تساوخ  رد  لیاف.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
600 رتم  cat 6 لباک.یراک زور  45 یلام هیوست 

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732214-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبثو روتکاف  شیپ  CISCO IP PHONE CP-8845-K9 لدمو یتسویپ  تاصخشم  اب  هکبش  تحت  نفلت  هاگتسد  کی  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  دوش  تسویپ  یتایلام  مان 

1101005998000017 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان  لدم 8865  یزیمور  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یعراز یگنهامه 09127473385 دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3713635338 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ییاجر  دیهش  لپ  لباقم  یلحاس  مق خ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37722030-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37708883-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربیف ربیف هبهب   لباک   لباک هکبش   هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 7777

هکبش هکبش تحت   تحت نفلت   نفلت هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 7878

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دش دهاوخ  دادرارق  دقع  هدنرباب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  اب   C9200L- 4G- E لدم وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000301 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعلاطم ار  یتسویپ  تسیل  افطل  ، دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  هتشادن  ار  تاعالطا  یروانف  نامزاس  زا  اتفا  یهاوگ  یاراد  هک  یاهتکرش   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  دادرارق  دقع  هدنرب  اب  .دامرف  یرازگراب  هناماس  ردو  روهممو 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشدش دهاوخ   دهاوخ دادرارق   دادرارق دقع   دقع هدنرباب   هدنرباب دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب     C9200L-  4G-  EC9200L-  4G-  E  لدم لدم وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داباهم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم  ناتسرامیب  رورس  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000247000197 زاین :  هرامش 

داباهم نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دوش تیاعر  یتلود  نانکراک  تالماعم  عنم  نوناق  - ددرگیم دقع  دادرارق  ذخا و  یکناب  همان  تنامض  دصرد  10- دوش یراذگراب  رهم و  تاصخشم  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب یم  یمازلا  طیارش  دنب  رد  دوجوم  یاهدنب  هیلک  تیاعر 

 : یتسپ دک  داباهم ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یبونج  علض  روپ  هللادبع  دیهش  راولب  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5913754841

42226277-044  ، 42223500-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42226464-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرش نهآ  هار  لک  هرادا  ناریا -  یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرش نهآ  هار  لک  هرادا  روحم  رد  یلنوت  ییویدار  ششوپ  تازیهجت  یزاسهب  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001460000345 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9791135555 یتسپ :  دک  قرش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  هدازماما  نادیم  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32831010-056  ، 32812299-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32813286-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

نهآ نهآ هار   هار لکلک   هرادا   هرادا روحم   روحم ردرد   یلنوت   یلنوت ییویدار   ییویدار ششوپ   ششوپ تازیهجت   تازیهجت یزاسهب   یزاسهب تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناشول قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: 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 11 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6248548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشول هاگورین  هناخ  هیفصت  اب  نملف  هاچ  هاگتسیا  نیب  یطابترا  تازیجت  یرون و  ربیف  لباک  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001481000118 زاین :  هرامش 

ناشول قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریغ رد  ددرگ  یکینورتکلا  ءاضما  ای  اضما و  رهم و  لیمکت  تسویپ  رد  تاجردنم  هدش و  تسویپ  دادرارق  تاحفص  یمامت  .ددرگ  مادقا  تسویپ  دادرارق  قباطم  - 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

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

رابدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یکناب  همانتنامض  هارمه  هب  یکیزیف  دادرارق  .تسالاک  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  ناشول  هاگورین  راک  ماجنا  لیوحت و  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  دقعنم 

4167697637 یتسپ :  دک  کالپ 8 ،  - غابلگ هچوک  - زامن راولب  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737455-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33737452-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت اباب   هاگتسیا   هاگتسیا نیب   نیب یطابترا   یطابترا تازیجت   تازیجت وو   یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب 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 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6248770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  PDF تسیل قبط  دراوم  هیقب  هارمه  هب  مایت  تینوی  یراوید 9  کر  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000283 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-3309 لدم  cm 54 عافترا  33x57 cm داعبا تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  یلاسرا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف ) شیپ  قاصلا  دیشاب (  هتشاد  ار  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09358041559  – 06153527283 روپ :  یکلام  نسحم  یاقآ  بانج  یرادا : یاه  تعاس  رد  زاین  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان  تاصخشم 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  هیلخت  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ .  لیاف  قبط  رورس  قاتا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101092085000060 زاین :  هرامش 
هیورشب افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
هیورشب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ .  لیاف  قبط  رورس  قاتا  تازیهجت  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

تسویپ تسویپ   PDFPDF  تسیل تسیل قبط   قبط دراوم   دراوم هیقب   هیقب هارمه   هارمه هبهب   مایت   مایت تینوی   تینوی یراوید  99   یراوید کرکر   ناونع : : - - ناونع 8383

رورس رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484
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نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هئارا  تاصخشم  تاحیضوت و  قباطم  تشدکاپ  هبعش  قرب  یروآنف و  یتظافح ، یاه  هکبش  یارجا  اهالاک و  نیمأت  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ یاهلیاف  رد 

1101001415000115 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسیاب ناگدننک  تکرش  - دوشن عمج  %( 9  ) هدوزفا شزرا  تایلام  - دوش تبث  تمیق  داهنشیپ  ناونع  هب  لودج ) هس  ریداقم  عمج   ) مقر کی  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  تروصنیاریغرد  دینک ، داهنشیپ  تسویپ  هدرک ، ءاضما  رهُم و  لیمکت ، ار  یتسویپ  لودج  هس  - دشاب نارهت  ناشراک  رتفد  تیلاعف و  لحم 

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد هدش   هدش هئارا   هئارا تاصخشم   تاصخشم وو   تاحیضوت   تاحیضوت قباطم   قباطم تشدکاپ   تشدکاپ هبعش   هبعش قرب   قرب وو   یروآنف   یروآنف یتظافح ، ، یتظافح یاه   یاه هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو   اهالاک   اهالاک نیمأت   نیمأت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف

8585
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدکناریا - هام تخادرپ.ددرگیم 3 لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  وکسیس  چوس   P تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000727 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شواک هداد  سراپ  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560-24TS-S لدم هنایار  هکبش  عون  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تخادرپ هیلخت  لمح و  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هاگشهوژپ ) هژورپ  یکشزپنادند ، هدکشناد  بنج  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش عون   عون هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8686
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یوضر ناسارخ  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: 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 15 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

140 ددع  IP Phone GRP2601P تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
10 ددع  IP Phone T42p

دراد تسویپ  ( دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ریغ  هب  تساوخرد  قباطم  طقف  ) هباشم اهدک  ناریا 
1101005865000259 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یزنودنا  هدنزاس  روشک   SAMSUNG هدنزاس عجرم   OFFICE.SERV یتراجت مان   SMT-I3105 لدم  ip phone یتارباخم هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
عجرم یزنودنا  هدنزاس  روشک   SAMSUNG هدنزاس عجرم   OFFICE.SERV یتراجت مان   KPDP-07SBD لدم  ip phone یتارباخم هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع 
هاگتسد 140 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ قباطم  طقف  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یرادباسح دانسا  لیمکت  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 30 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لیوحت  هنیزه 

9178144753 یتسپ :  دک  بارس ،  هاگتسیا  زا  دعب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251070-051  ، 32217724-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227651-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد رثا   رثا بیترت   بیترت ریغ   ریغ هبهب   تساوخرد   تساوخرد قباطم   قباطم طقف   طقف )) هباشم هباشم اهدک   اهدک ناریا   ناریا   1010 ددع ددع   IP Phone T42pIP Phone T42p  140140 ددع ددع   IP Phone GRP2601PIP Phone GRP2601P ناونع : : ناونع
دراد دراد تسویپ   تسویپ (( دشدش دهاوخن   دهاوخن

8787
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

kvm چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005615 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CE-250 A لدم  PS/2 ردنتسکا  KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CE-700 لدم  USB ردنتسکا  KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/28 زاین :  خیرات 
هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CE-770 لدم  USB ردنتسکا  KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد یرثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  امتح  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب  تسویپ  یاهلیاف  رد  هدشرکذ  طیارشو  حرش  قبط  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن 

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

32309175-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

kvmkvm چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 8888
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003587 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL15EBO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش دیق  تسویپ  روتکاف  شیپ  رد  دنرب  مان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یناریا  الاک 

تسا یمازلا  الاک  ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  تسویپ 
میرادن  تخادرپ  شیپ 

تسا یدقنریغ  تخادرپ 
تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لمح  هنیزه 

.دامن مادقا  تسویپ  قبط  تسا ، هباشم  دک  ناریا 

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

2263044-0613  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک ناونع : : ناونع 8989
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یلامش ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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 15 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپ فا  سا  تروپ  لانیمرت و  نیال  دیرخ  تمیق و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004220000044 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
یروانف دربراک  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  یروانف  دربراک  شرتسگ  هدنزاس  عجرم  تنویرآ  یتراجت  مان   AR-GLC-LH-MM لدم یرون  ربیف   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

رترب هشیدنا  نیوکت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HUAWEI هدنزاس عجرم   osn 500 لدم یتارباخم  لانیمرت  نیال  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  (ع ، ) نسح ماما  ناتسرامیب  یوربور   / ناکرا یهاگشناد  یرادا و  تیاس   / نیارفسا هداج  رتمولیک 5 درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9415939563

32285802-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32285804-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپیپ فافا   ساسا   تروپ   تروپ وو   لانیمرت   لانیمرت نیال   نیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090
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نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6249123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .تسویپ  تسیل  قباطم  نیوزق  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زاین  دروم  هنایار  هکبش /  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هناماس رد  تسیل  لک  یارب  تمیق  کی  جرد 

1201003115000328 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسیل لک  یارب  تمیق  کی  جرد  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .تسویپ  تسیل  قباطم  نیوزق  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زاین  دروم  هنایار  هکبش /  تازیهجت  - 
.هناماس رد 

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

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

همان تنامض  نتشادن  ای  تساوخرد و  اب  ندوبن  ناسکی  الاک ، تمالس  تلاصا و  دات  مدع  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  رثکادح 60  نیوزق و  یاهنادنز  تاعالطا  یروانف  هرادا  دات  زا  سپ  هیوست  .الاک  تدوع  = ربتعم

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33664311-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ .تسویپ   .تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم نیوزق   نیوزق ناتسا   ناتسا یاهنادنز   یاهنادنز لکلک   هرادا   هرادا زاین   زاین دروم   دروم هنایار   هنایار هکبش /  /  هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
.هناماس .هناماس ردرد   تسیل   تسیل لکلک   یارب   یارب تمیق   تمیق کیکی   جرد   جرد

9191
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه یدنمزایندنس  قباطم  هکبش -  کنیل  ءاقترا  تازیهجت  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000846 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

عومجم 1 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( هنایلاس ) ازجم تروص  هبو  لاس  ود  یارب  روتکاف  شیپ  لاسرا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب نارهت  تسیاب  یم  نآ  هدنیامنای  تکرش  ینوناق  لحم  -2

.دشابیم هطوبرمرظان  دیئأت  هب  طونم  هدنرب  مالعا  -3
.دشاب یم  یمازلا  تیحالص  زوجم  ندوب  اراد  -4

.یگیبدمحم یاقآ  یگنهامه 35912259- تهج  سامت  هرامش  -5

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

35911427-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه یدنمزایندنس   یدنمزایندنس قباطم   قباطم هکبش -  -  هکبش کنیل   کنیل ءاقترا   ءاقترا تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 9292
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب 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 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6249162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  pdf لیاف رد  رظن  دروم  تاصخشم  دادعت و  هب  رنکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000287 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زیر رتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   LIDE 200 لدم تخت  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  یلاسرا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف ) شیپ  قاصلا  دیشاب (  هتشاد  ار  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09358041559  – 06153527283 روپ :  یکلام  نسحم  یاقآ  بانج  یرادا : یاه  تعاس  رد  زاین  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان  تاصخشم 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ   pdfpdf  لیاف لیاف ردرد   رظن   رظن دروم   دروم تاصخشم   تاصخشم وو   دادعت   دادعت هبهب   رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع 9393

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9494
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هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005613 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   N9X91A لدم  TB 1/6 تیفرظ  SAS رورس  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

هنایار مشیربا  هداج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
یدابآ یلع  دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   SUMSUNG یتراجت مان   GB 250 تیفرظ  EVO 870 لدم هنایار   SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نف و هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Q6Q67A لدم  TB 30 تیفرظ هنایار   LTO-8 لانرتنیا ویارد  پیت  الاک :  مان 
زیراک هدیا 

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

زیراک هدیا  نف و  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Q2078A لدم اتید  هنایار  جیرتراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
زیراک هدیا  نف و  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   C7978A لدم اتید  هنایار  جیرتراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخن هداد  یرثا  بیترت  تروصنیا  ریغرد  ددرگ  همیمض  امتح  یلام  ینفداهنشیپ و  / دشاب تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  طیارشو  حرش  قبط  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدنشورف  لیابوم  هرامش  جرددش 

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

32309175-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدربهار دیرخ  رتفد  هکبش  یزادنا  هارو  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005910000052 زاین :  هرامش 

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

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  یزادنا  هارو  بصن  هنیزهو  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33249012-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس یرون  ربیف  لوژام  چیئوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000728 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شواک هداد  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560-24TS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   GLC لدم یرون  ربیف  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نف دحاو  دات  هب  دیاب  اهالاک  یمامت  دشابیم .  ههام  هس  باسح  هیوست  تسویپ .  لیاف  تاصخشم  قبط  وکسیس  یرون  ربیف  لوژام  چیئوس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دسرب هاگشناد  یروآ 

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس یرون   یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام وو   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 9696

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تهج  چوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005353000162 زاین :  هرامش 

زاوها رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش دراو  لماک  امتح  مالقا  تمیق  زیر  انمض.ددرگ  رهم  دات و  هک  دشابیم  تسویپ  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165693173 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  یتعنص  کرهش  بنج  - رذوبا ناتسرامیب  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34490645-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34490645-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب 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 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6249337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  PDF لیاف تاصخشم  دادعت و  هب   D-Link HDMI KVM Switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000286 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP214E لدم تروپ  هکبش 4   KVM چیئوس الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  یلاسرا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف ) شیپ  قاصلا  دیشاب (  هتشاد  ار  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09358041559  – 06153527283 روپ :  یکلام  نسحم  یاقآ  بانج  یرادا : یاه  تعاس  رد  زاین  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان  تاصخشم 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها زاوها قرب   قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تکرش   تکرش تهج   تهج چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

تروپ تروپ   44 هکبش   هکبش   KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 2  هب  نیالفآ  هلاس و  کی  سنسیال  اب   fortigate 601e لدم لاوریاف  یتساوخرد  ییالاک  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090878000104 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FTNT یتراجت مان   FORTI-DB1000 لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ اب  لاوس  تروص  رد  یراک  ههام  روتکاف 3  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  دهشم و  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  رابنا  برد  ناگیار  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب 09153034169 سامت  ینیرحب  سدنهم 

9185684538 یتسپ :  دک  نوخ ،  لاقتنا  بنج  دابانس -  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38450014-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38415222-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   22 دادعت   دادعت هبهب   نیالفآ   نیالفآ وو   هلاس   هلاس کیکی   سنسیال   سنسیال اباب     fortigate 60 1efortigate 60 1e لدم   لدم لاوریاف   لاوریاف یتساوخرد   یتساوخرد ییالاک   ییالاک هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 9999
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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 15 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب تروص 1/1  هبو  گرزب  هقبط  یرطاب 4  هبعج  تعاس و  رپمآ  تلو 42  یرطاب 12  ددع  هارمه 16  هب   10KVA تیفرظ هب   UPS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - POWER TEACH کرام

1101090049004223 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هناورپ کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  وکیپا  یتراجت  مان   AP-UPS-10048P لدم  KVA 10 ناوت هنایار  هکبش   UPS الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرام زتره  ای 60  یجورخ 50  زتره و  تن 70  یدورو 40  سناکرف  تلو و  ات 240  یجورخ 208  ات 286 و  ژاتلواب 120  یسونیس  لکش  یدورو   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلگریم 02146624222 یاقآ  سانشراک  تسا  هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا  قرش -  نژیو  ناوت  کت 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: 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

هکبش6247783 هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 20)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اه ک6247857 چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  هحفص 33)لاقتناواهزاسراکشآ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6247995 - لانرتسکا کسید  دراه  هتسب -  رادم  نیبرود  قرب -  هلول  یراوید - کر   - smd روتکژورپ
 ... اتید و چیئوس 

هحفص 96) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزکرم6248100 نامتخاس  یبال  رد  گنیروتینام  نلاس  تخاس  ماجنا و  زاین  دروم  یاهمتسیستامدخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 89) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

داشرا6248282 گنهرف و  ترازو  تاعالطا  هب  دازآ  یسرتسد  راشتنا و  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و 
لاس 1401 یارب  افگم  تکرش  هب  طوبرم  یمالسا 

هحفص 20) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکشزپنادند6248454 هدکشناد  هناخنفلت  تشادهگن  هحفص 20)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نابیتشپ6248485 تیاس  داجیا  یریگنابیتشپ و  عماج  حرط  هحفص 20)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هقبط هقبط   44 یرطاب   یرطاب هبعج   هبعج وو   تعاس   تعاس رپمآ   رپمآ   4242 تلو   تلو   1212 یرطاب   یرطاب ددع   ددع   1616 هارمه   هارمه هبهب     1010 KVAKVA  تیفرظ تیفرظ هبهب     UPSUPS ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6248749 لیاف  قباطم  اقیقد  لرتنک  یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 89) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

گنیرتیم6248943 هحفص 33)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کرمگ6249192 رورس  قاتا  یزاس  هحفص 33)درادناتسا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یسانشاوه6249206 لرتنک  رازفا  مرن   - 2811 وکسیس رتور   _ وگاوه هناماس  ینابیتشپو  هحفص 20)ارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت6249296 تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 79)نیمات  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6247766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تمیق  لودجو  یصوصخ  طیارش   , ینف تاصخشم  اب  قباطم  لاو ,  وئدیو  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000728 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   X554UN2 لدم  in 55 زیاس لاو  وئدیو  رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یقارشا یاقآ  بانج  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تمیق   تمیق لودجو   لودجو یصوصخ   یصوصخ طیارش   طیارش  , , ینف ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم لاو ,  ,  لاو وئدیو   وئدیو بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1
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روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6248546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش نویزیولت  یرفنرازه و  هدزاود  نلاس  لابتوف و  مویداتسا  یگنر  مامت  یاهدربروکسا  یرادهگن  رمعت و  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  یدازآ  یشزرو  هعومجم 

1101001091000197 زاین :  هرامش 
روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدازآ یشزرو  هعومجم  یرهش  نویزیولت  یرفنرازه و  هدزاود  نلاس  لابتوف و  مویداتسا  یگنر  مامت  یاهدربروکسا  یرادهگن  رمعت و  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 09021268100  هب  یرولب  سدنهم  اب  یگنهامه  تهجدشابیم  یمازلا  ینادیم  دیدزاب  مرف  ندرکرپ  تسویپ  تسیل  قبط 

دک یشزرو ،  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش  - بالقنا یشزرو  هعومجم  - امیس ادص و  بنج  - شیاین نابایخ  - رصعیلو خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1995614111 یتسپ : 

23079900-021  ، 23079292-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23079291-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هعومجم هعومجم یرهش   یرهش نویزیولت   نویزیولت وو   یرفنرازه   یرفنرازه هدزاود   هدزاود نلاس   نلاس وو   لابتوف   لابتوف مویداتسا   مویداتسا یگنر   یگنر مامت   مامت یاهدربروکسا   یاهدربروکسا یرادهگن   یرادهگن وو   رمعت   رمعت ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یدازآ   یدازآ یشزرو   یشزرو

102102
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ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  روشک  یاه  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6247801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تاصخشم و  قبط  ینفد  یا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000237 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  مالعتسا  یراذگراب  لیمکت و  -3 دیریگب سامت  هرامش 04141996100  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  -2 .دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5189613131 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یاهاگدورف  لک  هرادا  زیربت -  یندم  دیهش  هاگدورف  هاگدورف -  هداج  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32606124-041  ، 35260405-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35260414-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینفد ینفد یایا   هغیت   هغیت یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: 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 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

6247810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردپ هندرگ  هشیبرس ، دنجریب -  روحم  مود  دناب  رد  یلصفم  یسرجوین  بصن  لمح و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004048000063 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/03/31 زاین :  خیرات 

هشیبرس رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب ربارب  رثکادح  یداهنشیپ  دحاو  غلبم  رد  برض  هک  دوش  نعت  یاهنوگ  هب  دادعت  .دوش  تسویپ  هدش  اضما  رهم و  لیمکت و  ِلودج  دانسا و  ریوصت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب دحاو » غلبم  رد  برض  دادعت   » اب ربارب  دیاب  دوشیم  تبث  هناماس  رد  هک  یداهنشیپ  لک  غلبم  .دشاب  طسوتم  تالماعم  باصن 

دک یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  امیس  ادص و  یور  هب  ور  یزاسرهش  هار و  نادیم  ینیوآ  دیهش  نابایخ  یاهتنا  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717434757 یتسپ : 

32238000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220200-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6247844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباب ناتسرهش  الک  لیلخ  الکزارد - روحم  یزاس  نمیا  یزاسهب و  تهج  یتظافح  راوید  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000529 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردپ ناردپ هندرگ   هندرگ هشیبرس ، ، هشیبرس دنجریب -  -  دنجریب روحم   روحم مود   مود دناب   دناب ردرد   یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 104104

روحم روحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یزاسهب   یزاسهب تهج   تهج یتظافح   یتظافح راوید   راوید ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6247871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101092372000663 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/22 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  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 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

6248109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب هناخ  نز 3  کمشچ  غارچ  ددع   6  - تاقلعتم هیاپ و  اب  هارمه  رالوس  هناخ  نز 3  کمشچ  غارچ  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094756000062 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
روشک نارادهار  ینواعت  یا  هناخ  هس   LED ییامنهار غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714111 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یاهیرادرهش  یرایمه  نامزاس  ریدغ -  یرادا  هعومجم  نمهب -  خ 22  ناهفصا -  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673075-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32672400-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CABLE CONNECTOR,  TUBLAR (  MUFFCABLE CONNECTOR,  TUBLAR (  MUFF - - 22 تسویپ ) ) تسویپ مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط )) هناخ هناخ کتکت   یدیشروخ   یدیشروخ نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ - - 11 ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   2525 هرمن   هرمن فوم   فوم  ) ) ) ,  25 SQ. MM) ,  25 SQ. MM

106106

یقرب یقرب هناخ   هناخ نزنز  33   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ ددع   ددع   66  - - تاقلعتم تاقلعتم وو   هیاپ   هیاپ اباب   هارمه   هارمه رالوس   رالوس هناخ   هناخ نزنز  33   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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الق قآ  ناتسرهش  یقلی  قالس  یرایهد   :: 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 18 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا دنمزاین  هکبش  تحت  نیبرود  ددع  ناوخ و4  کالپ  نیبرود  ددع  هب 2 زاین  اتسور  یدورو  تباب  یرایهد  نیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098640000002 زاین :  هرامش 

الق قا  ناتسرهش  یقلی  قالس  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
سراپ دنمشوه  کاریژآ  هدننک  هضرع  عجرم   ARYACAM یتراجت مان   IP 2MP AHP-LPR2005 لدم  IP هکبش تحت  ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 89 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

الق قآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4931194645 یتسپ :  دک  یقلی ،  قالس  یاتسور  یزکرم  شخب  الق  قآ  ناتسرهش  ناتسلگ  ناتسا  الق ،  قآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34519312-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519312-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6248394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج  یسرجوین  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000528 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا دنمزاین   دنمزاین هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ددع   ددع وو44   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ددع   ددع 22 هبهب   زاین   زاین اتسور   اتسور یدورو   یدورو تباب   تباب یرایهد   یرایهد نیا   نیا ناونع : : ناونع 108108

ناتسا ناتسا یاهروحم   یاهروحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یسرجوین   یسرجوین هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 109109

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع یاه  کراپ  اه و  ناتسوب  رهش و  حطس  رباعم  لوادج  یزیما  گنر  گنر و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090229000028 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هیرظنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نتب تشدکاپ  عمتجم  هدنزاس  عجرم  ینیشام  لودج  یتراجت  مان   30x50x15 cm زیاس ینتب  سرپ  لودج  الاک :  مان 

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

اضرهش رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8656114311 یتسپ :  دک  هیرظنم ،  رهش  یرادرهش  راولب  هیرظنم  رهش  - اضرهش - ناهفصا اضرهش ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53282028-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53283535-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 3 حطس  هبل  کت  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097733000001 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  هقطنم 3  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوطرتم 60605 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7145617414 یتسپ :  دک  ترجه ،  لپ  رح و  لپ  لصافدح  - یلحاس نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32281449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32288301-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمومع یمومع یاه   یاه کراپ   کراپ وو   اهاه   ناتسوب   ناتسوب وو   رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم لوادج   لوادج یزیما   یزیما گنر   گنر وو   گنر   گنر هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1101 10

هقطنم هقطنم حطس   حطس هبل   هبل کتکت   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

زا 148 ھحفص 84 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5v57dkk3tq3dc?user=37505&ntc=6248544
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6248544?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jyrm2jfq64tnw?user=37505&ntc=6248745
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6248745?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 08 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  یاههار  یظافحتسا  هزوح  تهج  لیردراگ  هحفص  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000333 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنجریب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6248787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ تاصخشم  حرش  هب  ینمیا  یکیفارت و  تازیهجت  رادشه و  مئالع  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005361000251 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  دنجریب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/02/01 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضماورهم لیمکتزا  سپ  اهتسویپ  هیلکو  تمیق  تسیل  - تسا مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  هژورپ  یارجا  لحمرد  ینمیا  تاکنو  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دوش یراذگراب  هناماسرد  سپس  دوش 

9716614119 یتسپ :  دک  رذوبا ،  نادیم  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31830234-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226625-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناهفصا ناتسا   ناتسا یاههار   یاههار یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح تهج   تهج لیردراگ   لیردراگ هحفص   هحفص یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 1121 12

ینمیا ینمیا وو   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   رادشه   رادشه مئالع   مئالع یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 113113

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

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

زا 148 ھحفص 85 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jdj4qk9angz8d?user=37505&ntc=6248783
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6248783?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4xxlsd5vxcv9x?user=37505&ntc=6248787
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6248787?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6248937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( مالعتسا 1401-79 نادمه (  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یناتسمز 1401  یرادهار  روما  ماجنا  تهج  کمن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003123000169 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا تالف  تیراب  هدننک  هضرع  عجرم   Ton 1 گبوبماج هسیک   µm 150-45 یدنب هناد  یرافح  کمن  گنس  الاک :  مان 

هسیک 2,169 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ هئارا  نت )   2168.67 نآ (  رد  هدش  جرد  رادقم  تمیق و  داهنشیپ  گرب  اب  بسانتم  اهتمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34210442-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  ربارب  یردنب  یاهالیو  هطوحم  ینتب  یاهراوید  لوادج و  یزیمآ  گنر  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000114 زاین :  هرامش 

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  ماجنا  تراظن  هاگتسد  دات  زا  سپ  هژورپ  ماجنا  هنیزه  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4854193555 یتسپ :  دک  دابآ ،  ریما  ردنب  زرمغاز -  رهشهب -  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34512334-011  ، 34623001-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34623006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادهار یرادهار روما   روما ماجنا   ماجنا تهج   تهج کمن   کمن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

.تسویپ .تسویپ حرش   حرش ربارب   ربارب یردنب   یردنب یاهالیو   یاهالیو هطوحم   هطوحم ینتب   ینتب یاهراوید   یاهراوید وو   لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 115115

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6249268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکدرا نانجرا ) یاتسور  رون  جرب  ) یئاتسور یلصا  رباعم  یئانشور  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005066000815 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناکدرا نانجرا ) یاتسور  رون  جرب  ) یئاتسور یلصا  رباعم  یئانشور  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916794637 یتسپ :  دک  مئاق ،  رظتنم  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36243111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249110-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس هاگدورف   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  هناماس  تازیهجت  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001592000044 زاین :  هرامش 
نانمس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

 . دشاب یم  هدهاشم  لباق  تسویپ  لیاف  رد  تامازلا  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3535145111 یتسپ :  دک  نانمس ،  هاگدورف  ناغماد  هداج  رتمولیک 10  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350051-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350050-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئاتسور یئاتسور یلصا   یلصا رباعم   رباعم یئانشور   یئانشور نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1161 16

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  تنواعم   :: 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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  یصوصخ و  طیارش  دروارب و  قبط  رهش  حطس  رد  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  ولبات و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100060000005 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یکیناکم تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

ددع 2830 دادعت : 
1402/11/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  دشاب  ناسکی  داتس  هناماس  رد  جرد  غلبم  اب  مالعتسا  مرف  غلبم  دیاب  دشاب  یم  تسویپ  یصوصخ  طیارش  دروآرب و  مالعتسا و  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تعاس 14:30  خیرات 1401/11/23  ات  خساپ  لاسرا  تلهم  دشاب و  یم  ربتعم  داتس  هناماس  رد  یداهنشیپ  تمیق  فالتخا 

 : یتسپ دک  مجنپ ،  مراهچ و  هقبط  تیاده -  یتاقبط  گنیکراپ  تیاده - نابایخ  یمطاف - ریشم  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134947718

36292085-071  ، 32304618-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32304425-071 :: 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   یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات بصن   بصن ناونع : : ناونع 118118

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهجو تشه  امنریسم  ولبات  هیاپ  ددع  دیرخ 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093276000094 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  هذیا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رزخ ناراک  مظنم  هدننک  هضرع  عجرم  کیفارت  انرب  یتراجت  مان   p04 لدم  m 1 زیاس مرگ  هزیناولاگ  سنج  یهجو  یگدننار 8  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هذیا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا یتناراگ  نامز  تدم  دیق   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هباشم  راک  هنومن  هئارا  - 

الاب هب  رتمیلیم   5 قرو : تماخض  -
.تسا هدیدرگ  جرد  مالعتسا  نتم  رد  طیارش  ریاس  - 

6391975336 یتسپ :  دک  هذیا ،  یرادرهش  یناقلاط –  نابایخ  هذیا –  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43622818-061  ، 43622019-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43623092-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یهجو یهجو تشه   تشه امنریسم   امنریسم ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ ددع   ددع   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنرز قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6248034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  یباختنا ، دک   ) تسویپ راک  حرش  هشقن و  قبط  دنرز  هاگورین  گنیکراپ  یدورو  یلیر  برد  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007020000147 زاین :  هرامش 

دنرز قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7761795795 یتسپ :  دک  دنرز ،  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  نهآ  هار  لپ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نادیم  دنرز  نامرک  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31425580-034  ، 31425500-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31425559-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیکراپ گنیکراپ یدورو   یدورو یلیر   یلیر برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 120120

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

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

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

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

6248100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - هناماس رد  هدش  یراذگراب  دانسا  قباطم  یزکرم  نامتخاس  یبال  رد  گنیروتینام  نلاس  تخاس  ماجنا و  زاین  دروم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  لحم و  زا  دیدزاب 

1101001011000197 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

لحم و زا  دیدزاب  هناماس -  رد  هدش  یراذگراب  دانسا  قباطم  یزکرم  نامتخاس  یبال  رد  گنیروتینام  نلاس  تخاس  ماجنا و  زاین  دروم  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یماظتنا 09120612473 09128168407 و  ینسحم سامت  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغ  رد   - تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب 

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

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

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یزکرم یزکرم نامتخاس   نامتخاس یبال   یبال ردرد   گنیروتینام   گنیروتینام نلاس   نلاس تخاس   تخاس وو   ماجنا   ماجنا زاین   زاین دروم   دروم تامدخ   تامدخ 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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جدننس هاگدورف   :: 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 23 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  اقیقد  لرتنک  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001516000045 زاین :  هرامش 
جدننس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D-ACC لدم لرتنک  سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616893361 یتسپ :  دک  جدننس ،  هاگدورف  هاشنامرک  - جدننس هداج  یادتبا  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31198404-087  ، 33785943-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33785943-087 :: 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

ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  روشک  یاه  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تاصخشم و  قبط  ینفد  یا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000239 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا یراذگراب  لیمکت و  دیریگب 3- سامت  هرامش 04141996100  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  .دشابیم 2- هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا 

5189613131 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یاهاگدورف  لک  هرادا  زیربت -  یندم  دیهش  هاگدورف  هاگدورف -  هداج  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32606124-041  ، 35260405-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35260414-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 122122

ینفد ینفد یایا   هغیت   هغیت یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 123123

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعنص نابرد  لدم   H نو ادنویه  یقرب  برد  کج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000176 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   BESAM هدنزاس عجرم   SW100 لدم رد  ندرک  زاب  دربراک  یقرب  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  لصا و  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراوس وردوخ  اب  لیوحت  یراک و  زور  رثکادح 45  تخادرپ 

.تسیمازلا هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  تاصخشم  طیارش و  تیاعر 

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

55127380-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: 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

تعنص تعنص نابرد   نابرد لدم   لدم   HH نونو ادنویه   ادنویه یقرب   یقرب برد   برد کجکج   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هگنلردنب هاگدورف  ( تسویپ طیارشو  تسیل  قبط   ) ریاسو لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000106 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   COMINFO A S یتراجت مان   BAR-BA لدم روتوم  یاراد  لیتسا  هندب  هیاپ  ود  هخاش  هس  یا  هلیم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

اهاط یروآ  نف  نازاتشیپ  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632386000 و07632386015  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن لاسرا  تسویپ  طیارشو  تساوخرد  قبط  روتکاف  شیپ 

دشابیم هباشم  دک  ناریا 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: 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

هگنلردنب هگنلردنب هاگدورف   هاگدورف (( تسویپ تسویپ طیارشو   طیارشو تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) ریاسو ریاسو لفق   لفق ناوختراک ، ، ناوختراک ،، رگرگ تئارق   تئارق ،، رلرتنک رلرتنک ،، یایا هخاش   هخاش تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6249176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک 09179669890 تسویپ  تاصخشم  تس )  1 رادقم (  کیتاموتا  یلیر  یا  هشیش  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004340000740 زاین :  هرامش 

سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  راکنامیپ  اب  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگزمره یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا 

.دشاب یم  یمازلا  یداهنشیپ  تمیق  هئارا  تهج  هژورپ  زا  دیدزاب 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا یلیر   یلیر یایا   هشیش   هشیش برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 126126

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسوموبا هاگدورف  ( تسویپ طیارشو  تسیل  قبط   ) ریاسو لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000105 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   JDN-TS860-I لدم ددرت  رامآ  تبث  دارفا و  جورخ  دورو و  لرتنک  دربراک  یکینورتکلا  مزیناکم  یا  هروک  گنر  اب  ینهآ  هندب  هخاش  هس  تیگ  الاک :  مان 

یسوط ریصن  هجاوخ  یهاگشناد  داهج  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632386000 و07632386015  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن لاسرا  تسویپ  طیارش  تساوخرد و  قبط  روتکاف  شیپ 

دیئامن ظاحل  هدوزفا  شزرا  نودب  لک  غلبم  انمض  دشابیم  هباشم  دک  ناریا 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: 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

ینفد6247801 یا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هحفص 79)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6249622 تسیل  قبط  طقف  هاگدورف  یسرزاب  کمک  تازیهجت  ددع  عومجم 40 هب  ملق  4 دیرخ
دشابیم هباشم  دک  ناریا  دوش  هیارا  تمیق 

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ریاسو ریاسو لفق   لفق ناوختراک ، ، ناوختراک ،، رگرگ تئارق   تئارق ،، رلرتنک رلرتنک ،، یایا هخاش   هخاش تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 127127
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تالو هم  ناتسرهش  رهمداش  شخب  زا  دنغزا  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6247802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس  ینابیتشپ 3  هلاس و  یتنارگ 2  اب  هارمه  نیبرود  بصصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناوخ کالپ  نیبرود  ددع  کی  اب  نیبرود  ددع   7

1101095708000005 زاین :  هرامش 
تالو هم  ناتسرهش  دنغزا   یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تالو هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یرادا تعاس  رد  ) .دیریگب سامت  هرامش 09159329140  اب  طقف  زاین  تروص  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگن سامت  داتس  هناماس  رد  هدش  تبث   ، تباث یاه  نفلت  اب 

دشاب یم  یمازلا  زوجم  نتشاد 

9537153834 یتسپ :  دک  دنغزا ،  یاتسور  رهمداش -  شخب  - تالو هم  ناتسرهش  تالو ،  هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6823221-051  ، 6833494-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

6833494-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ددع   ددع کیکی   اباب   نیبرود   نیبرود ددع   ددع هلاس  77   هلاس ینابیتشپ  33   ینابیتشپ وو   هلاس   هلاس   22 یتنارگ   یتنارگ اباب   هارمه   هارمه نیبرود   نیبرود بصصن   بصصن ناونع : : ناونع 128128
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رمشاک ناتسرهش  دابا  قزر  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6247854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قباطم  یریوصت  شیاپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096062000014 زاین :  هرامش 

رمشاک ناتسرهش  یزکرم  شخب  دابا  قزر  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
راکتعارز رذابا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   HW2244-HS-BU لدم  mp 4 ناوخ کالپ  هکبش  تحت  بآ  دض  بش  رد  دید  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 

راکتعارز رذابا  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
راکتعارز رذابا  هدننک  هضرع  عجرم  راکتعارز  رذابا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GQLITE5 لدم  GHZ 5 سناکرف میس  یب  اتید  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 28 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  راکتعارز  رذابا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   HW2244-HS-BI لدم  mp 4 هکبش تحت  بآ  دض  بش  رد  دید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
راکتعارز رذابا 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

راکتعارز رذابا  هدننک  هضرع  عجرم  راکتعارز  رذابا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SFTY25JID1536JHYU لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  لیمکت و  یتسیاب  تسویپ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لطاب  امرفراک  فرط  زا  یتفایرد ،  خساپ  دشابن  اهب  مالعتسا  رد  هدیدرگرکذ  زاین  دروم  لدم  قباطم  روکذم  تازیهجت  هچنانچ 

9671953479 یتسپ :  دک  دابآ ،  قزر  یاتسور  تشد -  حرف  شخب  رمشاک -  ناتسرهش  یوضر -  ناسارخ  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55194091-051  ، 55123000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55123000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یا  هفرح  ینف و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6247995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 129129

 ...  ... وو اتید   اتید چیئوس   چیئوس لانرتسکا -  -  لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود قرب -  -  قرب هلول   هلول یراوید - - یراوید کرکر    -  - smdsmd  روتکژورپ روتکژورپ ناونع : : ناونع 130130
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.دامرفب تمیق  مالعا  یتسویپ  مرفرد  امرفراک  رظن  دروم  طیارش  هب  هجوتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشاب هتشاد  ربتعم  یتناراگ  تسیاب  یم  هدش  یرادیرخ  سانجا  هیلک 

1101094867000021 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هشوت باهش  هدننک  هضرع  عجرم  هشوت  باهش  یتراجت  مان   W 200 ناوت  OPAL PRO 942031412 لدم  smd روتکژورپ الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
یقداص ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   GHZ 5 سناکرف  LHG5 لدم میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRZ-4506 لدم  cm 34 عافترا  45x57 cm داعبا تینوی  یراوید 6  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 21 رطق یسکلف  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 

رتم 100 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

یگرزب هلا  حور  هدننک  هضرع  عجرم   ZHEJIANG DAHUA یتراجت مان   DH-IPC-HFW3200C لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان  ( WDBBGB0080HBK MY-BOOK(FU لدم  TB 8 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

تاشورپ ناشیدنا  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   WESTERN DIGITAL
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هداد ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   UTP لدم  CAT 6 هکبش تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش   10x10 راکور قرب  میسقت  هبعج  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   RECBER هدنزاس عجرم  ربشیر  یتراجت  مان  یلور  هتسب   LSZH شکور سنج   m 500 لوط  SFTP لدم راددلیش   CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 
نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت 

هتسب 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   NETLAND یتراجت مان   F1603-PGS لدم تروپ  هدزناش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
کاترف رکتبم  سراپ 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسا ،  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  داجس -  ماما  راولب  زا  دعب  یرسک - )  یرفعج (  دیهش  نابایخ  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6718953114

37242569-083  ، 37240061-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37240062-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هدقن ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6248022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن اب  هارمه  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092844000024 زاین :  هرامش 

هدقن ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

هدقن رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن اب  هارمه  هتسب  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5761853758 یتسپ :  دک  هدقن ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  رصع  یلو  هکلف  هب  هدیسرن  رصع  یلو  راولب  هدقن ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35663772-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35663771-044 :: 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

ناناوج شزرو و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6248125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسویپ قبط   ) ناناوج شزرو و  ترازو  ۀرامش 2  نامتخاس  یریوصت  تراظن  ۀناماس  ریمعت  یرادهگن و  ، ینابیتشپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000013000119 زاین :  هرامش 
ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

(. تسویپ قبط   ) ناناوج شزرو و  ترازو  ۀرامش 2  نامتخاس  یریوصت  تراظن  ۀناماس  ریمعت  یرادهگن و  ، ینابیتشپ - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یّلم  ۀسانش  یداصتقا و  دک  دیق  اب  یمسر  روتکاف  شیپ  لاسرا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  لغش  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  ۀناورپ  ۀئارا  -2

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: 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

بصن بصن اباب   هارمه   هارمه هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 131131

ناناوج ناناوج وو   شزرو   شزرو ترازو   ترازو   22 ۀرامش   ۀرامش نامتخاس   نامتخاس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن ۀناماس   ۀناماس ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ،، ینابیتشپ ینابیتشپ ناونع : : ناونع 132132

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس هاگدورف   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  هناماس  تازیهجت  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001592000044 زاین :  هرامش 
نانمس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

 . دشاب یم  هدهاشم  لباق  تسویپ  لیاف  رد  تامازلا  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3535145111 یتسپ :  دک  نانمس ،  هاگدورف  ناغماد  هداج  رتمولیک 10  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350051-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350050-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  ششوپ  تحت  نکاما  یریوصت  تراظنودنمشوه  تظافح  یاه  هناماس  یرادهگنو  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000296 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1402/03/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  تقد  هب  ار  کرادم  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن لاسرا  یرازگراب و  ءاضما  رهم و  زا  سپ  ار  کرادم  هیلک  هدومن و  هئارا  نآ  ساسا 

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

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 133133

یایا هقطنم   هقطنم قرب   قرب ششوپ   ششوپ تحت   تحت نکاما   نکاما یریوصت   یریوصت تراظنودنمشوه   تراظنودنمشوه تظافح   تظافح یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 134134

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبراد نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001574000363 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ردنب رزخ  ابیز  هدننک  هضرع  عجرم   TATAN LONGRUN یتراجت مان   NVR لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

روپ یتیتش  ایور  هدننک  هضرع  عجرم   SURVEON یتراجت مان   CAM3260 1.3M BULLET لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 65 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تعنص هقلح  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم   LONGSE یتراجت مان   LCDSHHD لدم  DOM گولانآ هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 45 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  رادیرخ  رابنا  ات  لمح  هنیزه   *- :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریا  *- 

 . دشاب یم  یرورض  تسویپ  لیاف  یرازگراب  لیمکت و  *- 
 . دشاب یم  تسویپ  هب  یتساوخرد  تاصخشم  *- 

7618815676 یتسپ :  دک  کرمگ ،  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32116086-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32116086-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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 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

6249603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبراد هتسبراد نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135

زکرم زکرم یتظافح   یتظافح یاه   یاه متسیس   متسیس یهاگراک   یهاگراک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناکلم زکرم  یتظافح  یاه  متسیس  یهاگراک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000039000073 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   ALBATRON یتراجت مان   AAD-8108X-A4 لدم گولانآ   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم   VIZ.ITR.ON یتراجت مان   VZ-SIP47X2-WIFI لدم  mm 2/8 تباث زنل  اب  لسکیپاگم  هکبش 2  تحت  میس  یب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک 

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

هدننک هضرع  عجرم   VIZ.ITR.ON یتراجت مان   VZ-SIP55Z8-WLF لدم یگنر  بش  رد  دید  اب  لسکیپاگم  تیالراتسا 8  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا 

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

مرن ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان  ( BL4TWD-IFV(S)(Z لدم  IP لاتیجید یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رازفا

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

عجرم  ITR IMEN TASVIR REDKA یتراجت مان   ITR-IPSD446-L لدم تباث  زنل  اب  لسکیپاگم  تیالراتسا 4  هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع 

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

ITR IMEN TASVIR یتراجت مان   ITR-IPSR855-MWL لدم زیاروتوم  زنل  اب  لسکیپاگم  تیالراتسا 8  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   REDKA

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

یتراجت مان   ITR-IPSR855-PMWL لدم زیاروتوم  زنل  هرهچ و  صیخشت  تیلباق  اب  لسکیپاگم  تیالراتسا 8  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   ITR IMEN TASVIR REDKA

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

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک   U.TEL یتراجت مان   V301 لدم  WPS تیلباق + یلخاد نتنآ  + تنرتا تروپ  ود  یاراد  +VDSL2/ADSL2 رتور اتید  مدوم  الاک :  مان 
Mb\s 300 لاقتنا تعرس  دیدج  گرا  یتارباخم  تامدخ  هدننک  هضرع 

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

هدنزاس روشک   U.TEL یتراجت مان   A304U لدم  WPS تیلباق +USB تروپ کی  + یجراخ نتنآ  ود  + تنرتا تروپ  راهچ  یاراد  + ADSL2 رتور اتید  مدوم  الاک :  مان 
Mb\s 300 لاقتنا تعرس  دیدج  گرا  یتارباخم  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

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

لاصتا هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هنایم  تعنص  لاصتا  هدنزاس  عجرم  کتونیل  یتراجت  مان   ML 141 لدم  4G روخ تراک  میس  اتید  مدوم  الاک :  مان 
هنایم تعنص 

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

ناکلم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5194619888 یتسپ :  دک  کلمارق ، )  ) تدح نابایخ و  لوا  رگراک  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780258-041  ، 32898931-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32898944-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیدنه 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 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

6249606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قباطم  دوش  تقد  تلافسآ  هناخراک  یریوصت  شیاپ  متسیس  هتسب و  رادم  یاه  نیبورد  دیرخ  یادنا و  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ ماجنا  یراذگ  تمیق  یرادرهش  یتسویپ  دیرخ 

1101009024000020 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  ناجیدنه  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نیدان جنپس  نارود  هدننک  هضرع  عجرم  انسود  یتراجت  مان  یرتم  لوط   in 3/4 زیاس یزلف   DOIR-FP تاقلعتم لبیسکلف و  هلول  الاک :  مان 
رتم 500 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
اسر یاه  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SIGNAL یتراجت مان   36296EV لدم لاناک  عون 16   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

اسر یاه  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SIGNAL یتراجت مان   OS-27P1 لدم تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
اسر یاه  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SIGNAL یتراجت مان   OS-25G7 لدم تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نشور  طابترا  هدنزاس  عجرم  سکابمک  یتراجت  مان   CA-15 لدم  15x15 cm زیاس کیتسالپ  نیبرود  یاه  لباک  تالاصتا  میسقت  هبعج  الاک :  مان 
یداجس یضترمدیس 

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

سوط هلول  باریم  هدننک  هضرع  عجرم   PN 4 راشف  mm 25 رطق  m 1 لوط  PE40 کبس نلیتا  یلپ  هلول  الاک :  مان 
هخاش 100 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
ناسارخ دروهر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   in 4\3 زیاس یکیرتکلا  یتارباخم و  هکبش  دنلگ  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

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

اسر یاه  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SIGNAL یتراجت مان   OS-25K5 لدم تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   VGA30M-15 لدم هتسب  رادم  نیبرود  لاصتا  لباک  الاک :  مان 

ددع 1,200 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

ناجیدنه رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد  1509TL-MPA-LED (4 لدم اروهاد  نیبرود   (/ هاگتسد  1509TP-LED (14 لدم اروهاد  نیبرود  هاگتسد /  اروهاد 2  لاناک  هاگتشد 16   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 / زتم راد 1200  ادص  یبیکرت  ریوصت  لباک  ددع / رواپ 40  شیف  ددع /  ریوصت 80  شیف  هاگتسد / )  کی   ) 1509TP-LED لدم اروهاد  نیبرود  ( / 

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبورد   نیبورد دیرخ   دیرخ وو   یادنا   یادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

6359173174 یتسپ :  دک  ناجیدنه ،  یرادرهش  نیسح -  ماما  نابایخ  ناجیدنه -  ناتسرهش  ناتسزوخ -  ناجیدنه ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52572112-061  ، 52572012-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52572012-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تحت6248257 نیبرود  ددع  ناوخ و4  کالپ  نیبرود  ددع  هب 2 زاین  اتسور  یدورو  تباب  یرایهد  نیا 
تسا دنمزاین  هکبش 

هحفص 79) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سنارت6248496 یور  بصن  تیلباق  اب  کیدتاک  تظافح  گنیروتینام  لرتنک و  متسیس  بصن  هیهت و 
بآ لاقتنا  طخ  هاگتسیا  رد 8  اهریافیتکر 

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت6249296 تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 79)نیمات  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

زکرم6249603 یتظافح  یاه  متسیس  یهاگراک  هحفص 96)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6249606 شیاپ  متسیس  هتسب و  رادم  یاه  نیبورد  دیرخ  یادنا و  هار  هحفص 96)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

هتسبراد6249335 نیبرود  هحفص 96)دیرخ  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

یتسویپ6247739 تاصخشم  تسیل و  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  هحفص 44)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسرامیب6248173 قیرح  مالعا  بصن  هحفص 44)دزمتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

(( 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

تسویپ6248749 لیاف  قباطم  اقیقد  لرتنک  یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 89) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع6247802 کی  اب  نیبرود  ددع  هلاس 7  ینابیتشپ 3  هلاس و  یتنارگ 2  اب  هارمه  نیبرود  بصصن 
ناوخ کالپ  نیبرود 

هحفص 96) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6247854 شیاپ  هحفص 96)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تحت6248257 نیبرود  ددع  ناوخ و4  کالپ  نیبرود  ددع  هب 2 زاین  اتسور  یدورو  تباب  یرایهد  نیا 
تسا دنمزاین  هکبش 

هحفص 79) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طیارشو6249169 تسیل  قبط   ) ریاسو لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  تیگ 
هگنلردنب هاگدورف  ( تسویپ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 89) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ریاسو6249406 لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 89) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رهش6249498 حطس  رباعم  یاهریگ  تعرس  هدایپ و  نیرباع  ددرت  لحم  لوادج و  یزیمآ  هحفص 15)گنر  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه یرهپس  رتکد  دیهش  هاگنامرد   :: 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   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6249041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهپس هاگنامرد   fm200 زاگ اب  رورس  قاتا  کیتاموتا  قیرحءافطا  متسیس  یارجاو  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090201000009 زاین :  هرامش 

نادمه یرهپس  رتکد  دیهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
هتسارآ ماف  کین  هدننک  هضرع  عجرم   YANTAI یتراجت مان   FM200 لدم  Lit 120 تیفرظ یدالوف  یناشن  شتآ  یلاخ  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر  / تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ /  تسیل  قباطم  کیتاموتا  قیرحءافطا  متسیس  یارجا  زاین  دروم  تاموزلم   / تسا کرتشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا اهدادرارقو  اهتسویپ  هیلک  یراذگرابوءاضماورهم   / تسیمازلا لحم  زا  دیدزاب   / تسیمازلا هصقانم  طیارش 

6514764675 یتسپ :  دک  یرهپسرتکد ،  دیهش  هاگنامرد  ینیمخ  یفطصم  نابایخ  تفن  رابنا  تشپ  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32653003-081  ، 32677512-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32653003-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهگ لگ  دالوف  نهآ و  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 01ق/1652 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم :: 1401/11/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رثوک رهوگ و  هناخراک  یاه  لباک  ینیس  اه و  لباک  قیرح  دض  ششوپ  یارجا  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهگ لگ  دالوف  نها و  هعسوت  تکرش  کالپ 22  یبرغ  مکی  یس و  نابایخ  دنولا  نابایخ  نیتناژرآ  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

یلخاد 212  4-02188197670 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

fm200fm200 زاگ   زاگ اباب   رورس   رورس قاتا   قاتا کیتاموتا   کیتاموتا قیرحءافطا   قیرحءافطا متسیس   متسیس یارجاو   یارجاو نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 138138

هناخراک هناخراک یاه   یاه لباک   لباک ینیس   ینیس وو   اهاه   لباک   لباک قیرح   قیرح دضدض   ششوپ   ششوپ یارجا   یارجا وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 139139

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سوت هزاس  رایمه  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزلف تلکسا  یور  رب  ینامیس  یششاپ  یندعم  هیاپ  قیرح  دض  ششوپ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095339000036 زاین :  هرامش 

سوت هزاس  رایمه  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 2400 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  مالعتسا  مرف  اضما  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9187995676 یتسپ :  دک  هرامش 269 ،  یبرغ  یانیس  نبا  راولب  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36058825-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

6089672-051 :: 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

یتسویپ6247739 تاصخشم  تسیل و  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  هحفص 44)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6248161 افطا  نالعا و  متسیس  یارجا  مالقا و  هحفص 44)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6248168 افطا   CO2 یواح هدننک  هحفص 44)شوماخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسرامیب6248173 قیرح  مالعا  بصن  هحفص 44)دزمتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسرامیب6248549 قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  تراظن  هحفص 44)هرواشم و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6249041fm200 زاگ اب  رورس  قاتا  کیتاموتا  قیرحءافطا  متسیس  یارجاو  هحفص 10)نیمات  قیرح  ( قیرح

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

هناخراک6249080 یاه  لباک  ینیس  اه و  لباک  قیرح  دض  ششوپ  یارجا  هحفص 10)نیمات و  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6249211 ءافطا  هاگتسد  هس  هحفص 44)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یزلف یزلف تلکسا   تلکسا یور   یور ربرب   ینامیس   ینامیس یششاپ   یششاپ یندعم   یندعم هیاپ   هیاپ قیرح   قیرح دضدض   ششوپ   ششوپ یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 140140

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

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

قیرح6249240 نالعا  لرتنک  هحفص 44)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6249370 تسیل  قبط  یراس  رهشون و    ُ داباریما کرمگ  قیرح  ءافطا  تازیهجت  هاگتسد  هس  هحفص 44)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6249380 ءافطاو  مالعا  متسیس  یارجا  رب  تراظنو  یحارط  هحفص 44)هرواشمدادرارق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

راکدوخ6249499 قیرح  نالعا  یاه  متسیس  بصن  تازیهجت و  نیمات  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
ناگنس نهآ  گنس  عمتجم  یاه  نامتخاس  نکاما و 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تیاس6249520 قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  ءاقترا  داجیا و  یا و  هعسوت  یاه  هحفص 10)حرط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزلف6249692 تلکسا  یور  رب  ینامیس  یششاپ  یندعم  هیاپ  قیرح  دض  ششوپ  یارجا  حلاصم و  هحفص 10)هیهت  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسرامیب6248689 کینورتکلا  تظافح  هژورپ  هحفص 20)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6248364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماجنا - دشاب یم  رتم  هب  دحاو  اه  لباک.دینک  مالعا  بصن  اب  هارمه  تمیق  تسویپ  تاصخشم  قبط  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هزور  هس  راک 

1101030402000228 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 48869512   DSC-W220/L E15 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  رتم  هب  دحاو  اه  لباک.دینک  مالعا  بصن  اب  هارمه  تمیق  تسویپ  تاصخشم  قبط  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718874414 یتسپ :  دک  بایکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  راهب - نابایخ  یادتبا  هیتعفر - نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37257794-083  ، 37202452-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37202452-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع6247802 کی  اب  نیبرود  ددع  هلاس 7  ینابیتشپ 3  هلاس و  یتنارگ 2  اب  هارمه  نیبرود  بصصن 
ناوخ کالپ  نیبرود 

هحفص 96) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6247854 شیاپ  هحفص 96)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6247995 - لانرتسکا کسید  دراه  هتسب -  رادم  نیبرود  قرب -  هلول  یراوید - کر   - smd روتکژورپ
 ... اتید و چیئوس 

هحفص 96) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بصن6248022 اب  هارمه  هتسب  رادم  هحفص 96)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تحت6248257 نیبرود  ددع  ناوخ و4  کالپ  نیبرود  ددع  هب 2 زاین  اتسور  یدورو  تباب  یرایهد  نیا 
تسا دنمزاین  هکبش 

هحفص 79) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لاتیجید6248364 یساکع  هحفص 20)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبراد6249335 نیبرود  هحفص 96)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

لاتیجید لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 141141

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

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

زا 148 ھحفص 110 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/x9kcfhz4hjz52?user=37505&ntc=6248364
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6248364?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

هتسبرادم6249443 یاه  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 20)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زکرم6249603 یتظافح  یاه  متسیس  یهاگراک  هحفص 96)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6249606 شیاپ  متسیس  هتسب و  رادم  یاه  نیبورد  دیرخ  یادنا و  هار  هحفص 96)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6248377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  کسید  نودب  اناپ  ههام  یتناراگاب 24  qnap ts-464-4g لدم هکبش  تحت  زاس  هریخذ  هاگتسدکی  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  یتایلام  مان  تبثو  روتکاف  شیپ 

1101005998000018 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

روشک  QNAP هدنزاس عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TS-253D-4G لدم  TB 20 تیفرظ هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
ناویات هدنزاس 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یعراز یگنهامه 09127473385   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3713635338 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ییاجر  دیهش  لپ  لباقم  یلحاس  مق خ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37722030-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37708883-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا کسید   کسید نودب   نودب اناپ   اناپ ههام   ههام یتناراگاب  2424 یتناراگاب   qnap ts -464-4gqnap ts -464-4g  لدم لدم هکبش   هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسدکی   هاگتسدکی هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
دوش دوش تسویپ   تسویپ یتایلام   یتایلام مان   مان تبثو   تبثو روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ

142142
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ناهفصا ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6248393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا رد  ییایمیشدوک  یوپد  تهج  تعاس 20 )  یلا  حبص  تعاس 8  زا   ) راک زور  یارب 15  ینت  تکاپ 7  اب  ردول  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001553000034 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

زور 15 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هدش  هتساوخ  کرادم  .ددرگ  تبث  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  .ددرگ  یراذگراب  لیمکت و  یگدروخ  طخ  یراذگ و  طرش  نودب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .دشاب یم  راکنامیپ  اب  طبترم  یاه  هنیزه  هیلک  یتسویپ  طیارش  هب  هجوت  اب  )

8174835118 یتسپ :  دک  مجنپ ،  نابایخ  یوربور  هیریما  یوک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37811070-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37814443-031 :: 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

اناپ6248377 ههام  یتناراگاب 24  qnap ts-464-4g لدم هکبش  تحت  زاس  هریخذ  هاگتسدکی  هیهت 
دوش تسویپ  یتایلام  مان  تبثو  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دک  ناریا  کسید  نودب 

هحفص 111) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یوپد6248393 تهج  تعاس 20 )  یلا  حبص  تعاس 8  زا   ) راک زور  یارب 15  ینت  تکاپ 7  اب  ردول  نیمات 
رابنا رد  ییایمیشدوک 

هحفص 111) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هداد6249214 زکارم  تاعالطا  یزاس  هریخذ  یاهتخاس  ریز  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)نیمأت ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6249443 یاه  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 20)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هداد6249483 زکارم  تاعالطا  یزاس  هریخذ  یاهتخاسریز  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 11)نیمات ، هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

رابنا رابنا ردرد   ییایمیشدوک   ییایمیشدوک یوپد   یوپد تهج   تهج  (  ( 2 020 تعاس   تعاس یلا   یلا حبص   حبص   88 تعاس   تعاس زازا    ) ) راک راک زور   زور   1515 یارب   یارب ینت   ینت تکاپ  77   تکاپ اباب   ردول   ردول نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 143143
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

ینفد6247801 یا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هحفص 79)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ینفد6249111 یا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 89) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لیبدرا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6247893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لیذ تاصخشم  قبط  ) HPE ProLiant DL380 Gen10 server رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060034000031 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  هدننک :  رازگرب 
وات رتسگ  طابترا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یتسویپ  تاصخشم  قبط  دیاب  الاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  داتس ) تلود (  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  مالعتسا و  مرف  ءاضما  رهم و  لیمکت و  -2

.دشاب یم  یمازلا  داتس ) تلود (  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  اتفا  ربتعم  همانیهاوگ  یراذگراب  -3

5618985991 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یرادا  عمتجم  هاگشناد -  نابایخ  یاهتنا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33534720-045  ، 33522096-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33522196-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 144144

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

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

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

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

6247925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   ) تسویپ تاصخشم  ساسا  رب  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000386 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS439U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا داتس  هناماس  قیرط  زاو  ددرگ  هاگشورف  رهم  هب  روهمم  دیاب  تسا  هدش  لاسرا  تسویپ  کردم  رد  هک  یداهنشیپ  یاه  تمیق  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ینف  دحاو  نایجاح  یاقآ  هرامش 09111544238  هب  خساپ  شسرپ و  هنوگ  ره  تروصرد.ددرگ 

 : یتسپ دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  نامزاس  بنج  بلط -  دزیا  دیهش  هچوک  یدازآ -  راولب  ینیمخ -  ماما  نادیم  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4815715891

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 145145

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

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

زا 148 ھحفص 114 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pu7hab3fk7a92?user=37505&ntc=6247925
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6247925?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6248259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس سیک  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000615 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
" تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  - "

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

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

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  ون و  یلصا ، الاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش یم  هتفریذپ  نارهت  ناتسا  زا  طقف  تمیق  داهنشیپ  ) تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  -2

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  روتکاف  الاک و  لمح  هنیزه  -3
.دشابیم ینف  دیئات  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  هتفه  ود  هیوست  -4

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

35911719-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس سیک   سیک هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 146146

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6248626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  جرک  یرهطم  دیهش  هبعش  یتینما  رورس  قاتا  یارجا  هیهت و  تساوخرد :  دروم  تامدخ  تسا .  هباشم  تامدخ  الاک و  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ یاه  هشقن  روتکاف و  شیپ 

1101003609000149 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عوطقم 1 دادعت : 

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

روتکاف و شیپ  حرش  هب  جرک  یرهطم  دیهش  هبعش  یتینما  رورس  قاتا  یارجا  هیهت و  تساوخرد :  دروم  تامدخ  تسا .  هباشم  تامدخ  الاک و  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسویپ یاه  هشقن 

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما رورس   رورس قاتا   قاتا یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 147147

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6248627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ حرش  هب  جرک  رهشلگ  هبعش  یتینما  رورس  قاتا  یارجا  هیهت و  تساوخرد :  دروم  تامدخ  تسا .  هباشم  تامدخ  الاک و  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ یاه  هشقن  روتکاف و 

1101003609000147 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عوطقم 1 دادعت : 

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

هشقن روتکاف و  شیپ  حرش  هب  جرک  رهشلگ  هبعش  یتینما  رورس  قاتا  یارجا  هیهت و  تساوخرد :  دروم  تامدخ  تسا .  هباشم  تامدخ  الاک و  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسویپ یاه 

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبعش هبعش یتینما   یتینما رورس   رورس قاتا   قاتا یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 148148

G8,G9,G10G8,G9,G10 یاه   یاه رورس   رورس رازفا   رازفا تخس   تخس وو   تاعطق   تاعطق 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 148 ھحفص 117 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z3nz4hvvaracx?user=37505&ntc=6248627
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6248627?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


G8,G9,G10 یاه رورس  رازفا  تخس  تاعطق و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000770 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
عجرم  HP یتراجت مان   HP 8-BAY SFF HARD DRIVE CAGE FOR PROLIANT DL380 826691-B21 لدم هنایار  رورس  کسید  دراه  هظفحم  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس
ددع 2 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
عجرم  HP یتراجت مان   HPE DL38X GEN10 12GB SAS EXPANDER CARD KIT WITH CABLES لدم هنایار  رورس  کسید  دراه  هظفحم  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس
ددع 2 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL لدم رورس  لماک  نف  الاک :  مان 

تس 6 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

قرش شزادرپ  هارمه  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   2400Hz لدم  GB 32 تیفرظ رورس   DDR4 مر الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-657787 لدم هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

نارود تاطابترا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   96W SMART STORAGE BATTERY لدم  HPE رورس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سیمارپ  یتراجت  مان   1S2P لدم  raid controller تراک نابیتشپ   cache یرتاب الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

هکبش ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   1.2TB 10k sas-SFF لدم  TB 1/2 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یلصا  کپ  لانیجیرا و  یدنب  هتسب  اب  ون و  تسیابیم  اهالاک  همه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش ظاحل  یتسویپ  کرادم  طیارش 

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665051-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4010954  : یاضاقت تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - RISER CARD FOR SERVER HP G7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001639 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   HP SERVER یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

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

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

4010954  : یاضاقت تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - RISER CARD FOR SERVER HP G7 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

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

43221632-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RISER CARD FOR SERVER HP G7RISER CARD FOR SERVER HP G7 ناونع : : ناونع 150150
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هاشنامرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - یدربهار تنواعم  نامرد و  تیریدم  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090145000024 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 100 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم هعلاطم و  امتح  تسویپ  طیارش  - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - یدربهار تنواعم  نامرد و  تیریدم  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  مزال 

 ، نامرد تیریدم  ناناوجون - ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  یوربور  نمهب  هار 22  هس  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6715664546 یتسپ :  دک 

38212715-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38212712-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه رازبا  تاموزلم و  ریاس  اب  رورس  قاتا  شوپراوید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050091000046 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اناداپسا شوپ  ارآ  نیون  هدنزاس  عجرم  میرف  سراپ  یددع  ییاوقم 10  هبعج   200x20 cm زیاس  mm 8 تماخض یگنر  حرط  نریاتسا  یلپ  شوپ  راوید  الاک :  مان 

اناداپسا شوپ  ارآ  نیون  هدننک  هضرع  عجرم 
هبعج 996 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5614995835 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  داهج  نادیم  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336030-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357353-045 :: 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 151151

اهاه رازبا   رازبا وو   تاموزلم   تاموزلم ریاس   ریاس اباب   رورس   رورس قاتا   قاتا شوپراوید   شوپراوید ناونع : : ناونع 152152

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هنایار  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005614 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دام ناناب  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   RC-44B لدم تنوم  کر  رورس  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصنیا ریغرد  تسا  یمازلا  هدنشورف  لیابوم  هرامش  هارمهب  یلامو  ینفداهنشیپ  هیارا  دشاب  تسویپ  لیافرد  هدشرکذ  طیارشو  حرش  قبط  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت 

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

32309175-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جدننس هاگدورف   :: 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 14 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم   SERVER تاصخشم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001516000046 زاین :  هرامش 
جدننس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا جوراس  نامیس  هدننک  هضرع  عجرم   KHD-PRODUX PLUS-SERVER لدم یتعنص  هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  قباطم   SERVER تاصخشم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616893361 یتسپ :  دک  جدننس ،  هاگدورف  هاشنامرک  - جدننس هداج  یادتبا  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31198404-087  ، 33785943-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33785943-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رورس رورس هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 153153

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم   SERVERSERVER تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع 154154
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6247736EMc--32G تروپ هکبش 2  هحفص 52)تراک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6247893 هحفص 113)رورس  رورس  ( رورس

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

رورس6247925 هحفص 113)دیرخ  رورس  ( رورس

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

یرتویپماک6247933 رازفا  هحفص 20)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6248259 سیک  هحفص 113)هیهت  رورس  ( رورس

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

ناتسرامیب6248448 رورس  هاگتسد  هحفص 52)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتینما6248626 رورس  قاتا  یارجا  هحفص 113)هیهت و  رورس  ( رورس

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

هبعش6248627 یتینما  رورس  قاتا  یارجا  هحفص 113)هیهت و  رورس  ( رورس

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

رورس6248795 قاتا  تازیهجت  هحفص 52)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6249041fm200 زاگ اب  رورس  قاتا  کیتاموتا  قیرحءافطا  متسیس  یارجاو  هحفص 10)نیمات  قیرح  ( قیرح

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

6249066G8,G9,G10 یاه رورس  رازفا  تخس  هحفص 113)تاعطق و  رورس  ( رورس

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

هکبش6249164 هحفص 52)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6249175RISER CARD FOR SERVER HP G7(113 هحفص رورس  ( رورس

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

رورس6249183 قاتا  یزاس  هحفص 113)درادناتسا  رورس  ( رورس

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

کرمگ6249192 رورس  قاتا  یزاس  هحفص 33)درادناتسا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

اه6249234 رازبا  تاموزلم و  ریاس  اب  رورس  قاتا  هحفص 113)شوپراوید  رورس  ( رورس

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

رورس6249316 هنایار  هحفص 113)سیک  رورس  ( رورس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6249364 لیاف  قباطم   SERVER هحفص 113)تاصخشم رورس  ( رورس

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

( تخت 237 ( ) ع  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ -  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 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

6248363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - روتالیتنو نژیسکا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030329001044 زاین :  هرامش 

تخت یلع ع 237 ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یکشزپ  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   HAMILTON MEDICAL AG یتراجت مان  یکشزپ  روتالیتنو  هاگتسد  لدم 396200  نژیسکا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دشاب یم  تسویپ  کرادم  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - روتالیتنو نژیسکا  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715847145 یتسپ :  دک  یلع ع ،  ماما  قورع  بلق و  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8361116-0833  ، 38360041-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38360043-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- روتالیتنو روتالیتنو نژیسکا   نژیسکا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 155155

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52462239 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/22هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکناک هارمهب  تیعقوم  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکناک روتکناک هارمهب   هارمهب تیعقوم   تیعقوم روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 156156

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

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   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(0150639- تساوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط  )DANFOSS THERMO EXPANSION VALVE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006282 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

حالف نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   DANFOSS یتراجت مان   AKS33 لدم هعطق  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   DANFOSS هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DANFOSS یتراجت مان   B3-027-122-3 0- H لدم یتعنص  یا  هحفص  یترارح  لدبم  الاک :  مان 

قرش نونف  یتعنص  تراجت  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس تازیهجت   ) ددرگ دیق  تاداهنشیپ  رد  هدنزاس  روشک  تکرش و  (. تسویپ تساوخرد  قبط  ) ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ  : تسیمازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  مرتحم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه.لیوحت  نامز  رد  زاین  دروم  یاه  همانیهاوگ  لصا  هئارا  (. دشاب یمن  دات  دروم  دنه  نیچ و 

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

83768271-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

دشاب6248363 یم  هباشم  دک  ناریا  - روتالیتنو نژیسکا  هحفص 123)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

روتکناک6248887 هارمهب  تیعقوم  روسنس  هحفص 123)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

6249249esser کرام بایزاگ  هحفص 33)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6249553DANFOSS THERMO EXPANSION VALVE(123 هحفص روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

DANFOSS THERMO EXPANSION VALVEDANFOSS THERMO EXPANSION VALVE ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6247938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس 2960 چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000076000045 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9138615916 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  یکاخ -  لپ  هارراهچ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38454400-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38454400-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001097684000051 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخارف هرامش  زاف 19- مهد  هاگشیالاپ  هکبش  چیئوس  دیرخ :  R10/1401/014 هصقانم یاضاقت 0000828  هچراپکی  ریغ  حرط  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 2001097684000028 هیلوا :

مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

29602960 وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 158158

1919 زاف   زاف مهد   مهد هاگشیالاپ   هاگشیالاپ هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 159159
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سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-2131-14010314 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/11/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1no-1nc ردیانشا لصا   XCKM115 کیناکم هلت  چیئوس  تیمیل  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

11 no- 1ncno- 1nc ردیانشا   ردیانشا لصا   لصا   XCKM115XCKM115 کیناکم   کیناکم هلت   هلت چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 160160

یتارباخم یتارباخم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 16 116 1
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یتارباخم مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005605 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هتشر دادعت   PVC شکور سنج  نلیتا  یلپ  قیاع  سنج  هرقن  شکور  اب  سم  یداه  سنج   02Y(St)CY 2x0.45/2.0-75 VS لایسکاوک یتارباخم  لباک  الاک :  مان 

نامرک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  هرقرق   mm 0/45 رطق  1
رتم 3,000 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
ترامس هدننک  هضرع  عجرم   V.O.S یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   SHARK لدم  MHz 890-40 سناکرف یتارباخم  دربراک  نادرگ  ویتکا  ییاوه  نتنآ  الاک :  مان 

کینورتکلا
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
هداد دنمشوه  یاه  هناماس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ماهر  رتسگ  هداد  دنمشوه  یاه  هناماس  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   Sp1-16 لدم هب 16  رتیلپسا 1  الاک :  مان 

ماهر رتسگ 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
ناویات هدنزاس  روشک  هنایار  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   Vs-1804T لدم تروپ  رتیلپسا 4  ردنتسکا  وئدیو  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

NAD یتراجت مان   C 718C لدم  W 25 ناوت ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
کینورتکلا انیم  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   DENAY یتراجت مان   STB961T2 لدم نویزیولت  لاتیجید  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

SCF لدم سراف  رابتعا  تراک  هدننک  هضرع  عجرم   Hengxin Technology هدنزاس عجرم  هنایار  هکبش  دربراک  یزلف  سنج   N 1/2 یتارباخم عون  روتکناک  الاک :  مان 
1/2 F

ددع 500 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یتارباخم  لباک  میس و   RF یزلف روتکناک  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
بسچ ناریا  یددع  ینوفلس 1  هتسب   mmx10 Yd 16 یکشم تیمسا  کج  قرب  بسچ  راون  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ  تمیق و  هیارا  تسویپ  طیارشو  حرش  قبط  اقیقد   :: 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

32309175-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

تروپ6247745 لانرتنیا 48  هکبش  اتید  هحفص 52)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رشیف6247835 هحفص 33)رلورتنکرشرپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

وکسیس 62479382960 هحفص 125)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

6247995 - لانرتسکا کسید  دراه  هتسب -  رادم  نیبرود  قرب -  هلول  یراوید - کر   - smd روتکژورپ
 ... اتید و چیئوس 

هحفص 96) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دشاب6248235 یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  اب   C9200L- 4G- E لدم وکسیس  چیئوس 
دش دهاوخ  دادرارق  دقع  هدنرباب 

هحفص 52) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6248795 قاتا  تازیهجت  هحفص 52)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6248881 هکبش  عون  هکبش  اتید  هحفص 52)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

گنیرتیم6248943 هحفص 33)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

طقف6248962 ) هباشم اهدک  ناریا   10 ددع  IP Phone T42p 140 ددع  IP Phone GRP2601P
دراد تسویپ  ( دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ریغ  هب  تساوخرد  قباطم 

هحفص 52) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6248971kvm هحفص 52)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6249262 یرون  ربیف  لوژام  هحفص 52)چیئوس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ6249337 هکبش 4   KVM هحفص 52)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاف 624947619 مهد  هاگشیالاپ  هکبش  چیئوس  هحفص 125)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

62496421no-1nc ردیانشا لصا   XCKM115 کیناکم هلت  چیئوس  هحفص 125)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

یتارباخم6249677 هحفص 125)مالقا  چیئوس  ( چیئوس
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

هنایار6248881 هکبش  عون  هکبش  اتید  هحفص 52)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاوها6249331 قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تهج  چوس  هحفص 52)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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زاریش قرب  یورین  عیزوت   :: 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   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6247770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

9 تسویپ ینف  تاصخشم  طیارش و  اب  قباطم   ) دراه دروبردام ،  مر ،  هدنزادرپ ،   ، رواپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا  یمامت 

1101007003000139 زاین :  هرامش 
زاریش قرب  یورین  عیزوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

GREEN یتراجت مان   GP330A لدم  W 330 هنایار هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یدواد نوتاخ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MAXDATA یتراجت مان  لدم 3020   GB 250 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

دعر ناشیدنا  قفا  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   INTEL 2100 لدم  GHZ 3/1 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یریوصت یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADATA هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان  لدم 8/2666   GB 8 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 

شورس
ددع 50 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   M/B ASUS H410 MR لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق مالعتسا  دادرارق / هب  تمیق  لیدعت  تخادرپ و  شیپ  هنوگچیه  .دوش  یم  مالعا  دودرم  تمیق ، مالعتسا  کرادم  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگیمن قلعت 

7144714518 یتسپ :  دک  هچوک 3 ،  شبن  یگدنزاس -  داهج  نابایخ  یادتبا  یدازآ -  نادیم  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32152368-071  ، 32272101-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32293266-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناریا   ناریا یمامت   یمامت   99 تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم  ) ) دراه دراه دروبردام ،  ،  دروبردام مرمر ،  ،  هدنزادرپ ،  ،  هدنزادرپ  ، ، رواپ رواپ ناونع : : ناونع 162162

یتوص یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 163163

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتوص متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002780 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ندمت رصع  یاه  هناماس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 23860  یتسد  نوفورکیم  یزلف  هیاپ  الاک :  مان 

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

یرپل هجاوخ  هناسفا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHOW یتراجت مان   RBS-SMALL لدم نوفورکیم  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ارس رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   ABZ یتراجت مان   ABZ3130003 لدم  m 3 رادترا باهش  یهار  شش  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

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

لمآ هلاک  یتشوگ  یاه  هدروآرف  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لمآ  هلاک  یتراجت  مان  یمرگولیک  هتسب   kg 2 تشوگ دصرد  رگنیف 75 شیف  الاک :  مان 
مرگولیک 15 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یئورا نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  یئورا  یتراجت  مان   g 500 نزو ینلیتا  یلپ  فرظ  یدنب  هتسب  عون  زاتمم  رگنیف  شیف  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

AFB یتراجت مان   g 400 فرصمرابکی فرظ  زاتمم  رگنیف  شیف  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
میس نودب  نوفورکیم  اب  عون  برغ  تسالپ  ناژور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-6601w لدم تس  ده  الاک :  مان 

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

نوفورکیم اب  عون  برغ  تسالپ  ناژور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-3602 لدم تس  ده  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
کتنامیا یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کتنامیا  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   RB19/4 لدم  GB 4 تیفرظ لوژام  یرومم  شلف  الاک :  مان 

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

یرپل هجاوخ  هناسفا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  سکم  یتراجت  مان   DH-821 لدم میس  یب  نوفورکیم  الاک :  مان 
هاگتسد 100 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزادنا هار  بصن و  شزومآ و  ، یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یمامت6247770  9 تسویپ ینف  تاصخشم  طیارش و  اب  قباطم   ) دراه دروبردام ،  مر ،  هدنزادرپ ،   ، رواپ
دشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا 

هحفص 130) توص  ( توص
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6249066G8,G9,G10 یاه رورس  رازفا  تخس  هحفص 113)تاعطق و  رورس  ( رورس

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

یتوص6249652 هحفص 130)متسیس  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6247911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یهگآ  تبث  تهج  افرص  هباشم و  هدش  تبث  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لودج  تاصخشم  قبط  روتینام  رتنیرپ و  دیرخ 

یگنهامه 09363667767 تهج 
1101001533000085 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یواشیبغ دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   RICOH/NRG یتراجت مان   MP7001 لدم رنکسا  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یهگآ  تبث  تهج  افرص  هباشم و  هدش  تبث  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لودج  تاصخشم  قبط  روتینام  رتنیرپ و  دیرخ 

یگنهامه 09363667767 تهج 

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

32709011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32735481-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   رتنیرپ   رتنیرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 164164

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هناب یزار  ناتسرامیب   :: 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 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

irc دک ددرگ - رداص  روتکاف  شیپ  ههام - راهچ  تخادرپ   - هباشم دک  ناریا  ..و - تیساسح  دض  بسچ  پیت و  رگنیف  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دشاب هتشاد 

1101094101000175 زاین :  هرامش 
هناب یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

Dort- هدنزاس عجرم   4A MEDICAL یتراجت مان  یددع  هبعج 100   cm 4/5 زیاس سولیساب  سنج  دیاسکا  نلیتا  کیژولویب  نویسازیلیرتسا  تست  راون  الاک :  مان 
بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   A TIBBI MALZEMELER SAN ITH.IHR.TIC.LTD.STI

هبعج 100 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   152x90 mm داعبا یددع  یباتک 1  هتسب  بلق  راون  تنیرپ   BAO کیژولانآ گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الاک :  مان 
اردص رتسگ  بط  هدننک 

ددع 300 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

رتسگ بط  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   90x90 mm داعبا یددع  یباتک 1  هتسب  بلق  راون  تنیرپ   Zoll کوشورتکلا ذغاک  الاک :  مان 
اردص

ددع 30 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  یدمحم 09183757089  لیعامسا  یاقا  ای  یمتسر 09187740771  سدنهم  یاقا  اب  لاوس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691888158 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4227773-0873  ، 34242775-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34242768-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیساسح تیساسح دضدض   بسچ   بسچ وو   پیت   پیت رگنیف   رگنیف ناونع : : ناونع 165165
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نیمارو دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6248148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000399 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( REDX-(B-H-2018 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

یمیلس زیزع  هدننک  هضرع  عجرم   ZONTEN یتراجت مان   FQ-320 لدم رتنیرپ  نک  عمج  لبیل  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

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

ناسارخ ناروآ  شناد  یشزومآ  یژولونکت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   M50 لدم  in 50 زیاس  IR یسمل روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA هدنزاس عجرم   MBS-4680 لدم ناوخ  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 

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

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن دکناریا  - ههام تخادرپ 2  - ربتعم یتناراگ  - لحم رد  لیوحت  -09123267485 یقلاخ سدنهم  ینف  - تسویپ حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 166166

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هناب یزار  ناتسرامیب   :: 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 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

irc دک ددرگ - رداص  روتکاف  شیپ  ههام - راهچ  تخادرپ   - هباشم دک  ناریا  ..و - تیساسح  دض  بسچ  پیت و  رگنیف  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب هتشاد 

1101094101000176 زاین :  هرامش 
هناب یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایمیک درخ  هدننک  هضرع  عجرم   ABN یتراجت مان   STANDARD لدم یکشزپ  جنس  راشف  راوپ  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
نیمرآ داورپ  کین  هدننک  هضرع  عجرم   SHAOXING یتراجت مان   A12 لدم جنس  راشف  یزلف  جیگ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

نایناریا زیهجت  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایناریا  زیهجت  اوآ  هدنزاس  عجرم  نوخ  راشف  شجنس  هاگتسد   A1880D لدم گنلیش  ود  فاک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
نایناریا زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   MAICUFF یتراجت مان  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   TPU-NIBP لدم گنلش  کت  لاسگرزب  فاک  الاک :  مان 

XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  یدمحم 09183757089  لیعامسا  یاقا  ای  یمتسر 09187740771  سدنهم  یاقا  اب  لاوس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691888158 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4227773-0873  ، 34242775-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34242768-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- ..و ..و تیساسح   تیساسح دضدض   بسچ   بسچ وو   پیت   پیت رگنیف   رگنیف ناونع : : ناونع 167167

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتکرش ربتعم  یتناراگ  هارمه  هب  هاگتسد  دادعت 1   S22F350FHM) HDMI  ) چنیا گنوسماس 22  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005722000119 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  رهش  لامک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  مادقا  هزور  تروص 20  هب  تخادرپ  دنیآرف  هب  تبسن  رهش  لامک  یرادرهش  رد  الاک  لیوحت  زا  سپ  دشاب و  یم  یرابتعا  قوف  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا سامت  تاعالطا  روتکاف و  شیپ  هئارا 

3199837491 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  راولب  رهشلامک  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34713366-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34705255-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتکرش یتکرش ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ هارمه   هارمه هبهب   هاگتسد   هاگتسد   11 دادعت   دادعت   S22F350FHM) HDMIS22F350FHM) HDMI  ) ) چنیا چنیا   2222 گنوسماس   گنوسماس روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 168168

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6248525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005910000053 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ریبدت ماس  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HONGLITEK Co.LTD هدنزاس عجرم   ZEC یتراجت مان   DW-2100 لدم ناوخ  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

دنله هدنزاس  روشک   OCE یتراجت مان   TC4 یگنر رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   L206WT لدم  in 20 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

یمیلس زیزع  هدننک  هضرع  عجرم   ZONTEN یتراجت مان   FQ-320 لدم رتنیرپ  نک  عمج  لبیل  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  هئاراو  تسویپ  لیاف  قبط  ناوخ  دکراب  هاگتسد  رنکسا و3 هاگتسد  چنیا و1 نویزیولت 50 هاگتسد  رتنیرپ و9 لبیل  هاگتسد  دیرخ 1  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  نامرد  تیریدم  ات  لقنو  لمح  هنیزهو  دشابیم 

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

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

33249012-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ نکنک   عمج   عمج لبیل   لبیل هاگتسد   هاگتسد -- LCDLCD  روتینام روتینام -- ناوخ ناوخ دکراب   دکراب رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع 169169

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب 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 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6249030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  PDF لیاف تاصخشم  دادعت و  هب  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000288 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  یلاسرا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف ) شیپ  قاصلا  دیشاب (  هتشاد  ار  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09358041559  – 06153527283 روپ :  یکلام  نسحم  یاقآ  بانج  یرادا : یاه  تعاس  رد  زاین  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان  تاصخشم 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 170170

گنیتیف گنیتیف // یباتهم یباتهم پمال   پمال // نکفارون نکفارون ناونع : : ناونع 171171
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گنیتیف / یباتهم پمال  / نکفارون تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002781 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هبعج یدنب  هتسب  عون   V 240-220 ژاتلو  w 42 ناوت یباتفآ  گنر  یموینیمولآ  هندب  سنج  رشاو  لاو  لدم  عبرم  یراوید  امن   LED نکفارون غارچ  الاک :  مان 

ماهم کیرتکلا  سیتاد  هدننک  هضرع  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  هدنزاس  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 
تس 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
مان یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   V 240-220 ژاتلو  w 10 ناوت یباتفآ  گنر  یموینیمولآ  هندب  سنج  تیال  تج  لدم  امن   LED نکفارون غارچ  الاک :  مان 

ماهم کیرتکلا  سیتاد  هدننک  هضرع  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  هدنزاس  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  یتراجت 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یددع ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   V 240-220 ژاتلو  w 10 ناوت یجنران  گنر  یموینیمولآ  هندب  سنج  تیال  تج  لدم  امن   LED نکفارون غارچ  الاک :  مان 

ماهم کیرتکلا  سیتاد  هدننک  هضرع  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  هدنزاس  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  یتراجت  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هوکش رون  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  الیآ  یتراجت  مان   w 20 ناوت یباتهم  گنر   SMD یا هناوتسا  فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رون یزام  دنرب  / تسیمازلا هنومن  هئارا  زاین  تروص  رد  / یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  دروبیک  سوام و  سیک و  روتینام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007017000245 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان   WTA-00003 لدم هنایار  دروبیک  سوام و  عون  تس  الاک :  مان 

تس 20 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
گنوسماس  N1550 لدم  LCD 15 in روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قباطم  دروبیک  سوام و  سیک و  روتینام و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616734463 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یرادا - تیاس  - نازابناج راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33281725-087  ، 33283601-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33281701-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروبیک دروبیک وو   سوام   سوام وو   سیک   سیک وو   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 172172
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راوک ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6249404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا  24 زیاس  LS24RF620HHCHD لدم کینورتکلا  ماس  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هداز یوسوم  سدنهم  هرامش 09173373778  اب  زاین  تروص  رد 

1101092778000040 زاین :  هرامش 
راوک ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

وید یآ  روتینام  یتراجت  مان   BR6A7 لدم یگناخ  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
راوک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7346183837 یتسپ :  دک  راوک ،  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  نیمات  نابایخ  راوک  راوک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37822600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37824506-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نمهب هورگ  هب  هتسباو  لزید  نمهب  یزاسوردوخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

05 :: یهگآ یهگآ هرامش   تاعاسهرامش رد  زور  تدم 7  هب  هزور  همه  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هصقانم دانسا  تفایرد  لحم و  زا  دیدزاب  تهج  یرادا 

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

6249662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: مالقا زا  یهجوت  لباق  دادعت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربارکسا لماش  یتعنص  تفاظن  تازیهجت  شوج و --- ......  زرف  شارت  هاگتسد  لماش  تالآ  نیشام  روتینام و 2 - لیرزوه  تناردیه  لماش  یناشن  شتآ  تازیهجت  - 1

 ..... باتامرگ لماش  یشیامرگ  تازیهجت  - 4  ...- و

دشابیم راتخم  ناونع  ره  هب  یلک و  یکیکفت و  روطب  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  تکرش  .دشابیم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  رشن  هنیزه  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لزید نمهب  تکرش  مهد  تمکح  یبونج  یانیس  نبا  نابایخ  زربلا  یتعنص  رهش  نیوزق  رد  عقاو  هناخراک  سردآ  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد  لحم و  زا  دیدزاب   :: سردآ سردآ
( دیرخ دحاو  )

02832227389 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یگناخ یگناخ وگوگ   دنلب   دنلب روتینام   - - روتینام ناونع : : ناونع 173173

هاگتسد هاگتسد لماش   لماش تالآ   تالآ نیشام   نیشام - - 22 وو   روتینام   روتینام لیرزوه   لیرزوه تناردیه   تناردیه لماش   لماش یناشن   یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت - - 11 مالقا : : مالقا زازا   یهجوت   یهجوت لباق   لباق دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 .....  ..... باتامرگ باتامرگ لماش   لماش یشیامرگ   یشیامرگ تازیهجت   تازیهجت - - 44  ...-  ...- وو ربارکسا   ربارکسا لماش   لماش یتعنص   یتعنص تفاظن   تفاظن تازیهجت   تازیهجت وو --- ......  --- ......  شوج   شوج زرف   زرف شارت   شارت

174174

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

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

زا 148 ھحفص 142 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/enbhlq2vqm2rr?user=37505&ntc=6249404
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6249404?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f7bvrwybt4rlf?user=37505&ntc=6249662
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6249662?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

روتینام6247911 رتنیرپ و  هحفص 133)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6247997lg چنیا لاو 55  وئدیو  روتینام  ددع  هحفص 6)دیرخ 6  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یزکرم6248100 نامتخاس  یبال  رد  گنیروتینام  نلاس  تخاس  ماجنا و  زاین  دروم  یاهمتسیستامدخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 89) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تیساسح6248112 دض  بسچ  پیت و  هحفص 133)رگنیف  روتینام  ( روتینام

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

یرتویپماک6248148 هحفص 133)مزاول  روتینام  ( روتینام

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

6248263- ..و تیساسح  دض  بسچ  پیت و  هحفص 133)رگنیف  روتینام  ( روتینام

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

یتناراگ6248366 هارمه  هب  هاگتسد  دادعت 1   S22F350FHM) HDMI  ) چنیا گنوسماس 22  روتینام 
یتکرش ربتعم 

هحفص 133) روتینام  ( روتینام

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

سنارت6248496 یور  بصن  تیلباق  اب  کیدتاک  تظافح  گنیروتینام  لرتنک و  متسیس  بصن  هیهت و 
بآ لاقتنا  طخ  هاگتسیا  رد 8  اهریافیتکر 

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رتنیرپ6248525 نک  عمج  لبیل  هاگتسد  -LCD روتینام - ناوخ دکراب  هحفص 133)رنکسا  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 133)روتینام6249030 روتینام  ( روتینام

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

گنیتیف6249299 / یباتهم پمال  / هحفص 133)نکفارون روتینام  ( روتینام

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

دروبیک6249302 سوام و  سیک و  هحفص 133)روتینام و  روتینام  ( روتینام

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

یگناخ6249404 وگ  دنلب  هحفص 133)روتینام  - روتینام  ( روتینام

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

ناتسداد6249458 رتفد  گنیروتینام  قاتا  زیهجتو  تخاس  ریز  هحفص 6)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

روتینام6249662 لیرزوه  تناردیه  لماش  یناشن  شتآ  تازیهجت  - 1 مالقا : زا  یهجوت  لباق  دادعت  دیرخ 
لماش یتعنص  تفاظن  تازیهجت  شوج و --- ......  زرف  شارت  هاگتسد  لماش  تالآ  نیشام  و 2 -

 ..... باتامرگ لماش  یشیامرگ  تازیهجت  - 4  ...- ربارکسا و

هحفص 133) روتینام  ( روتینام

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6249443 یاه  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 20)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رد6247869 هدش  یراذگراب  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  لانیجروا  هلاسکی  سوفوس  سنسیال  هیهت 
تسیمازلا هناماس  رد  الاک  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - هناماس

هحفص 20) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتویپماک6247933 رازفا  هحفص 20)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6248111BPMS دنیآرف رب  ینتبم  زاس و  متسیس  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هحفص 20)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربراک6248487 تیفرظ 70  اب  کیکوئدیو  یزاجم  تاسلج  هناماس  هلاسکی  سیورس  دیرخ  هحفص 20)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6248623Ultimate شیوداپ سوریو  هحفص 20)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یسانشاوه6249206 لرتنک  رازفا  مرن   - 2811 وکسیس رتور   _ وگاوه هناماس  ینابیتشپو  هحفص 20)ارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زکرم6249603 یتظافح  یاه  متسیس  یهاگراک  هحفص 96)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6249606 شیاپ  متسیس  هتسب و  رادم  یاه  نیبورد  دیرخ  یادنا و  هار  هحفص 96)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شزرو و6248125 ترازو  ۀرامش 2  نامتخاس  یریوصت  تراظن  ۀناماس  ریمعت  یرادهگن و  ، ینابیتشپ
ناناوج

هحفص 96) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6248980 تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 96)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ششوپ6249013 تحت  نکاما  یریوصت  تراظنودنمشوه  تظافح  یاه  هناماس  یرادهگنو  سیورس 
یا هقطنم  قرب 

هحفص 96) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6249296 تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 79)نیمات  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط   ) شیامن هدرپ  روتکژورپ و  ویدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000992 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   DATA-NP115G لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ددرگ  هبساحم  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  یموب و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط  ) ) شیامن شیامن هدرپ   هدرپ وو   روتکژورپ   روتکژورپ ویدیو   ویدیو ناونع : : ناونع 175175

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت اضر  ماما  ناتسرامیب  زیربت -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکوژورپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988001046 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم باتفآ  ناریوصت  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  زنیرکسا  تیلا  یتراجت  مان   ES300A لدم  300x300 cm زیاس روتکژورپ  ریوصت  شیامن  دربراک  یقرب  هدرپ  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  باتفآ  ناریوصت  اترآ  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
EPSON هدنزاس عجرم   x6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وئدیو.دشابیم رظن  دم   Epson x05: لدم رتکوژورپ  وئدیو  هاگتسد  کی  : هدش هداهتسا  هباشم  دک  زا  هاگتسد  کی  : هدش هداهتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم رظن  دم   Epson x05: لدم رتکوژورپ 

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33355990-041  ، 33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکوژورپ روتکوژورپ ناونع : : ناونع 176176

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت اضر  ماما  ناتسرامیب  زیربت -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6248841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکوژورپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988001044 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
EPSON هدنزاس عجرم   x6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم رظن  دم   Epson x05: لدم رتکوژورپ  وئدیو  هاگتسد  کی  : هدش هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33355990-041  ، 33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6249138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  الاک  لیوحت  هاگتسد  صوصخم  یاف  یاو  لگناد  هارمه  هب   OPTOMA X400 LVE روتکژورپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000352 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMA هدنزاس عجرم   EX 762 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  روتکاف  شیپ  افطل  دیئامرف  لصاح  سامت  هرامش 09166220237  اب  عالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36522008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 177177

لحم لحم ردرد   الاک   الاک لیوحت   لیوحت هاگتسد   هاگتسد صوصخم   صوصخم یاف   یاف یاو   یاو لگناد   لگناد هارمه   هارمه هبهب     OPTOMA X400  LVEOPTOMA X400  LVE  روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 178178

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زیربت اضر  ماما  ناتسرامیب  زیربت -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6249216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکوژورپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988001045 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
EPSON هدنزاس عجرم   x6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم رظن  دم   Epson x05: لدم رتکوژورپ  وئدیو  هاگتسد  کی  : هدش هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33355990-041  ، 33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6248009( تسویپ لیاف  قبط   ) شیامن هدرپ  روتکژورپ و  هحفص 145)ویدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

هحفص 145)روتکوژورپ6248802 روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژورپ6248841 هحفص 145)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

هاگتسد6249138 صوصخم  یاف  یاو  لگناد  هارمه  هب   OPTOMA X400 LVE روتکژورپ وئدیو 
لحم رد  الاک  لیوحت 

هحفص 145) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

6249216x6 لدم روتکژورپ  هحفص 145)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

x6x6 لدم   لدم روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 179179

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