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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 نمهب   نمهب   1919 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   242هکس ,460 , 000242 ,460 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما434,860434,860رالد تاراما مهرد   120مهرد ,890120 ,890

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   229,950هکس , 000229,950 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس309,800309,800رالد سیئوس کنارف   482کنارف ,800482 ,800

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 142هکس , 000 , 000142 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع337,000337,000رالد ناتسبرع لایر   1لایر 18 ,4901 18 ,490

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 91هکس ,500 , 00091 ,500 , وروی000 477,2وروی 10477,2 ژورن10 ژورن نورک   43,30043,300نورک

رایع رایع   1818 یالط   20یالط ,831 , 00020 ,831 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   536دنوپ نپاژ620536,620, نپاژ نینی   دصکی   339,470339,470دصکی

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
((2626))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 145145))
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( یهگآ دادعت 14  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 45  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 14  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 58

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 69

( یهگآ دادعت 19  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87
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( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 27  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 1  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

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

( یهگآ دادعت 16  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

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

( یهگآ دادعت 9  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

( یهگآ دادعت 7  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( یهگآ دادعت 15  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133
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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 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 136
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001000012000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلدمه  :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا 1402 تخس  تینما و  هکبش ، تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هرواشم ، یناسر ، زورب  ینابیتشپ ، یرادهگن ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

نفلت 2-02184865201 روشک  ترازو  داتس  نامتخاس  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 0211456 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدربهار تاعلاطم  شهوژپ و  رامآ ، رتفد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

18594 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 23:59  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 23:59  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262029 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/12/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ارآرهش هناسر  هب  هعجارم  مدع  لیالد  یسانش  بیسآ  یدهشم و  نادنورهش  نیب  رد  ارآرهش  یزاجم  یاه  هناسر  هاگیاج  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دهشم رهش  یربخ  عبانم  یزاجم و  یاضف  تنرتنیا و  زا  یدهشم  نادنورهش  هدافتسا  یاهوگلا  ییاسانش  -

ارآرهش یزاجم  یاه  هناسر  هب  یدهشم  نادنورهش  دامتعا  تیاضر و  نازیم  نادنورهش و  نیب  رد  ارآرهش  یزاجم  یاه  هناسر  هاگیاج  ییاسانش  -
ارآرهش ذوفن  بیرض  شیازفا  تهج  ییارجا  یاهراکهار  هئارا  ارآرهش و  هناسر  هب  نادنورهش  هعجارم  مدع  لیالد  یسانش  بیسآ  -

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
هرادا تسرپرس   ) یرظن مناخ  راکرس  اب  لاوئس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد.دامن  یراذگراب   http://m08.ir/rnd هناماس رد  ار  دوخ  لازوپورپ  هدننک :  رازگرب  سردآ 

 ( یلخاد 501  051  - 37288881 ارآرهش (  هسسوم  یزیر  همانرب 
 ( 051 تاعالطا 31291871 -  شزادرپ  لیلحت و  سانشراک   ) تماق شوخ  ثرمویک 

05131291876 :: نفلت :: ets.mashhad.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

14021402 رازفا   رازفا تخس   تخس وو   تینما   تینما هکبش ، ، هکبش تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هرواشم ، ، هرواشم یناسر ، ، یناسر زورب   زورب ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یرادهگن ، ، یرادهگن ناونع : : ناونع 11

ارآرهش ارآرهش هناسر   هناسر هبهب   هعجارم   هعجارم مدع   مدع لیالد   لیالد یسانش   یسانش بیسآ   بیسآ وو   نادنورهش   نادنورهش نیب   نیب ردرد   یزاجم   یزاجم یاه   یاه هناسر   هناسر هاگیاج   هاگیاج ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 22
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

طخ6262705 یور  فقوتو  زمرق  غارچ  زا  روبع  تافلخت  تبث  یاه  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  یزاسهب 
تعرس تبث  هدایپ و  رباع 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6261461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکدی  تاعطق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
P/F"SIEMENS" PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLER"

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.BAORCO.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

P/F"S IEMENS" PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLERP/F"S IEMENS" PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLER "" یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 33
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ناسارخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هچراپکی یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 401/37/س یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاس 9عبنم ات  رثکادح   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261834 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک    - 1401/12/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1402  رد  ناسارخ  گنیچاپسید  زکرم  تازیهجت  ( PM  ) هناریگشیپ تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  نامیپ 12  تدم  - 

لایر  نیمضت 11.110.648.883  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اراد .دازآ -  تیفرظ  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  هتشر  رد  هبتر 4  لقادح  ورین و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  اب  یراکنامیپ  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب 
تکرش مان  هب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  غلبم 1،000،000  یکینورتکلا  زیراو 

قرب تکرش  .تسار  تمس  هبقرط -  زیدناش -  یهار  ود  هب  هدیسرن  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم -  سردآ  هب  ناسارخ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هناخریبد   :: سردآ سردآ
اهدادرارق تاکرادت و  روما  هب  ناسارخ ،  یا  هقطنم 

یرون یاقا   05138717200 یرهاط -  یاقا   05136103616 :: نفلت :: http://tender.tavanir.org.ir http:/iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.setadiran.ir

051-36103629: راگنرود  :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تیاغل  خروم 1401/11/19  زا   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 9  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261849 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/12/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

: یراذگاو یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( جیسب هارگرزب  ییانشور   ) ورین عیزوت  یاه  هکبش  یزاس  هنیهب  حالصا  ثادحا و  هعسوت  تایلمع  یارجا  - 

(pm  ) هناریگشیپ تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  یارجا  - 

دنیامرف هعجارم  ناریا  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.500.000 دانسا : دیرخ 

یروهمج  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  ورین  هتشر  رد  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ 
.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هیرسفا ، قرب  هقطنم  یبونج ، ربخم  شبن  یتالحم  دیهش  نابوتا  نارهت ، هیرسفا : هقطنم  دانسا  ییاشگزاب  لیوحت و   :: سردآ سردآ
هقطنم تاسلج  نلاس  ییاشگزاب  لحم  هناخریبد و  هرادا 

هرادا یلعوب  قرب  هقطنم  یلعوب ، ناتسرامیب  یوربور  رهمناریا ، هاگتسیا  دنوامد ، نابایخ  نیسح ، ماما  نادیم  نارهت ، یلعوب : هقطنم  دانسا  ییاشگزاب  لیوحت و 
هقطنم تاسلج  نلاس  ییاشگزاب  لحم  هناخریبد و 

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

گنیچاپسید گنیچاپسید زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت ( ( PMPM  ) ) هناریگشیپ هناریگشیپ تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 44

تاریمعت تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ورین -  -  ورین عیزوت   عیزوت یاه   یاه هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب حالصا   حالصا وو   ثادحا   ثادحا هعسوت   هعسوت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
(( pmpm  ) ) هناریگشیپ هناریگشیپ

55
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سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/99 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 13  ات  رثکادح   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262320 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا زاگ  تکرش  گنیچپسید  هناماس  یا  هرود  تاریمعت  تشادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  27/716/661/242 دروارب : 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/390/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  زاگ  تفن و  ای  تازیهجت  تاسیسات  ای  یتعنص  نویساموتا  هتشر  تعنص  هبتر  نتشاد 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   400/000 دیرخ : 

:: سردآ سردآ

9-38209443-071 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

انیس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناسارخرازگرب ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
یبونج

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناسارخ  :: عبنم یاهزورعبنم یط  یهگآ  نیا  جرد  خیرات  زا  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یلا 14:30 تعاس 7:30  زا  هبنش  جنپ  یلا  هبنش 

6261875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج یلامش و  یوضر ، ناسارخ  ناتسا  رد  یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس  یا  هرود  سیورس  یرادهگن و  تهج  تکرش  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالما یسدنهم و  دحاو  لوا -  هقبط  انیس  کناب  داجس 24  یدازآ و  راولب  نیب  - داجس راولب  یسدنه و  دهشم -  سردآ  لیوحت   :: 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

گنیچپسید گنیچپسید هناماس   هناماس یایا   هرود   هرود تاریمعت   تاریمعت وو   تشادهگن   تشادهگن ناونع : : ناونع 66

یتظافح یتظافح وو   ینمیا   ینمیا یاهمتسیس   یاهمتسیس یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس وو   یرادهگن   یرادهگن تهج   تهج تکرش   تکرش ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 77
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا تبون  هچراپکی 

1401/11/03 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001096334000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   یمومعهرامش نالعا  هحفص  رد  یهگآ  مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ناریا داتس  هناماس 

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

6262803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( The personal single-gas detection device( Drager دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 18.200.000.000  غلبم 

لایر نیمضت 910.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ هورگ  دیرخ   - هرادا یناگرزاب  تیریدم  یودهم -  دیهش  نامتخاس  زاف 2 و 3 - یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ
قاتا 217 یمومع  کیناکم 

07731314335 - 4329 :: نفلت :: WWW.SPGC.IR WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  ماع  هصقانم  دیدجت  یهگآ  هصالخ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/12/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرباص دیهش  زکرم  هدودحم  رد  یبونج  رهمگرزب   ODC08 حرط یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05138514422 :: نفلت :: HTTPS://KV.TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ODC08ODC08 حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 99
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/11/19 ) هبنشراهچ  زور  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/11/25 هبنش  هس  زور  تعاس 17 

مج ماج   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 17  ات  دانسا  میلست   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
زور تعاس 17  ات  همانتنامض )  ) فلا تکاپ  یکیزیف  هخسن  خروم 1401/12/09 -

خروم هبنش  هس 

6261920 :: هرازه هرازه یهیجوتدکدک   هسلج  خروم 1401/12/10 -  هبنشراهچ  زور  تعاس 19  سار   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/12/03 هبنشراهچ  زور  تعاس 9 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یطابترا  یاهرتسب  هعسوت  یکینورتکلا و  میسیب  تارباخم  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  ریمعت  یربهار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ای لایر   ، غلبم 3/400/000/000 هب  تاعفد  هب  دیدمت  لباق  طرش و  دیق و  نودب  یکناب  همان  تنامض  دیاب  نارگ  هصقانم  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن هئارا  یمالسا  یروهمج  کناب  دزن   ir770100004101064571214929 .بش باسح  هب  هجو  زیراو  شیف  لصا 

ماجنا دروآرب  دح  رد  یدادعت  یلایر و  یلاخ  تیفرظ  نتشاد  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  طسوت  هدش  رداص  یراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  هئارا 
.دشاب زور  دیاب 90  اهداهنشیپ  رابتعا  تدم  اهداهنشیپ  : رابتعا تدم  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  تیاس  بو  کالم ) راک 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  نتشاد  - 

رازگ  هصقانم  هناخریبد  همانتنامض )  ) فلا تکاپ  یکیزیف  هخسن   :: سردآ سردآ
رازگ  هصقانم  هاگتسد  سردآ  هب  یزکرم  نامتخاس  لحم  ییاشگزاب 

077  - 33322051 نفلت 7 -  یتسپدک 7517638480 -  رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب   ، راولب یناقلاط  هارگرزب  رهشوب  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سردآ 
077  - 31666700 سکاف 6500 -

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

:: سکف :: info@bpmo.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

p/4-4416/104 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qz.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261922 :: هرازه هرازه :: 1401/12/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کان USO 1401 دادرارق زا  یشخب  تیاس )   29 ناتسا (  حطس   USO یاهتیاس رد  مراهچ  لسن  تازیهجت  لیوحت  شیامزآ و  یزادنا و  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 2/503/770/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  فکمه  هقبط  نیوزق  هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  نیوزق  یامیس  ادص و  قرش  ینیمخ  ماما  راولب  نارهت   :: 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

یطابترا یطابترا یاهرتسب   یاهرتسب هعسوت   هعسوت وو   یکینورتکلا   یکینورتکلا میسیب   میسیب تارباخم   تارباخم تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ریمعت   ریمعت یربهار   یربهار ناونع : : ناونع 1010

دادرارق دادرارق زازا   یشخب   یشخب تیاس )  )  تیاس   2929 ناتسا (  (  ناتسا حطس   حطس   USOUSO یاهتیاس   یاهتیاس ردرد   مراهچ   مراهچ لسن   لسن تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   شیامزآ   شیامزآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
کان کان USOUSO   140 1140 1

1 11 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  ود  ناوخارف  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/11/23  هبنشکی  زور  زا   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/12/1 هبنشود  زور  تعاس 16 

تلاسر  :: عبنم خروم 1401/12/20عبنم هبنش  زور  تعاس 16   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262566 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/21دکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 8   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  هکبش و  تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  دیرخ و  همانزور ، یهگآ  راشتنا  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر غلبم 368.866.52.050  یلام  دروآرب  - 

لایر نیمضت 13.370.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مراهچ هقبط  ناریا  زاگ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  دنپس  نابایخ  شبن  یبونج )  نابآ  یبونج (  یدضع  رتکد  دیهش  نابایخ  دنز  ناخمیرک  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ
الاک تاکرادت  دحاو 

02184878151 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تینما و6261717 هکبش ، تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هرواشم ، یناسر ، زورب  ینابیتشپ ، یرادهگن ،
رازفا 1402 تخس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مدع6262029 لیالد  یسانش  بیسآ  نادنورهش و  نیب  رد  یزاجم  یاه  هناسر  هاگیاج  ییاسانش 
ارآرهش هناسر  هب  هعجارم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هداد هداد زکرم   زکرم وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم همانزورعبنم رد  راشتنا  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، دیامن راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  هحورشم  روما  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینامیلس دیهش  هارگرزب  رد  ینمیا  هدرن  بصن  ینایم و  ژویفر  ثادحا  تایلمع  - 

یمطاف سای  پول  یرقاب و  نابوتا  ینایم  ژویفر  نیدلا ، نیز  دیهش  هارگرزب  هب  یرقاب  دیهش  هارگرزب  ریدغلا ،  ناتسوب  ناروالد -  نابایخ  ناتخرد  ییاجباج  تایلمع  - 

دشاب  دیاب  یدقن  زیراو  ای  ربتعم و  یکناب  همانتنامض  بلاق  رد  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب  دهاوخ  هقطنم  یرادباسح  دحاو  اب  یلبق  یگنهامه  هب  طونم  یدقن  زیراو 

تسا هصقانم  هدنرب  هدهع  هیلوا  دروآرب  تبسن  هب  یهگا  راشتنا  هنیزه 

:: 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

دنرپ دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9-11 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  رهظ  تعاس 16   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261307 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   1390/12/08  - 1401/12/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

حرط یاهزاف  یعرف  رباعم  زا  یخرب  یمالسا و  یروهمج  یمالسا  بالقنا  هر ،)  ) ینامیلس رادرس  ددرترپ  یاهراولب  یلوط  یشک  طخ  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنرپ دیدج  رهش  رد  یضارا  رتاهت  دصرد  دقن و 80  دصرد  لابق 20  رد  دنرپ  دیدج  رهش  رهم  نکسم 

لایر  38/350/337/300 دروارب :

یربارت هار و  هبتر 5  لقادح  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاسلج قاتا  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

یلخاد 580و09199918838 اب   315741300 :: 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

نابایخ نابایخ ناتخرد   ناتخرد ییاجباج   ییاجباج تایلمع   تایلمع هارگرزب -  -  هارگرزب ردرد   ینمیا   ینمیا هدرن   هدرن بصن   بصن وو   ینایم   ینایم ژویفر   ژویفر ثادحا   ثادحا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1313

یعرف یعرف رباعم   رباعم زازا   یخرب   یخرب وو   ددرترپ   ددرترپ یاهراولب   یاهراولب یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1414
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004224000110 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261604 :: هرازه هرازه :: 1401/12/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتالصاوم  یاهروحم  رد  هیاپ  (5 یلا 3  ) یا هطقن  ییانشور  یارجا  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتالصاوم  یاهروحم  رد  هیاپ  (5 یلا 3  ) یا هطقن  ییانشور  یارجا  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
17,308,386,005 یلام :  دروآرب 

لایر   865,419,300 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/03/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هداز ماما  بنج  - رهشرهم لپ  یبرغ  بونج  علض  - نیوزق - جرک هار  دازآ   ، 3146986444 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  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

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هچراپکی  یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004224000103 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :  تیاغل   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261785 :: هرازه هرازه :: 1401/12/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کشمش  هب  نیزید  یهار  هس  زا  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   68,900,537,839 یلام :  دروآرب 

لایر  دروارب 29.590.854.268  ناتسبیس -  روحم  ثادحا  هصقانم  دیدجت 
لایر  دروارب 39.018.833.687  ردانشگ -  دورالک -  لیسک -  ییاتسور  هار  یزاسهب  ثادحا و 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

یربارت  هار و  هبتر 5  لقادح  لایر   3,445,026,892 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   5.087.992.571

..و لایر   1.479.542.713

رهاط هداز  ماما  بنج  - رهشرهم لپ  یبرغ  بونج  علض  - نیوزق - جرک هار  دازآ   :: سردآ سردآ

02634184000 :: 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

یاهروحم یاهروحم ردرد   هیاپ   هیاپ (( 55 یلا یلا 33  ) ) یایا هطقن   هطقن ییانشور   ییانشور یارجا   یارجا هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
یتالصاوم یتالصاوم

1515

وو ثادحا   ثادحا تلافسآ -  -  تلافسآ شکور   شکور وو   یزاسهب   یزاسهب کولب -  -  کولب دراگ   دراگ ینتب ،  ،  ینتب سکاب   سکاب نیلیتا ،  ،  نیلیتا یلپ   یلپ هلول   هلول دیرخ   دیرخ لماش :  :  لماش هژورپ   هژورپ یارجا  77   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
 ( ( یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هبهب   عوجر   عوجر ییاتسور (  (  ییاتسور هار   هار یزاسهب   یزاسهب وو   ثادحا   ثادحا ینویباگ -  -  ینویباگ وو   یگنس   یگنس راوید   راوید ثادحا   ثادحا اهروحم -  -  اهروحم یزاسهب   یزاسهب

1616

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

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

2001005526000083 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261858 :: هرازه هرازه :: 1401/12/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( 14 یلا 000 + لصاف 3+900  دح  سرافلاوبا (  هب  زمرهمار  روحم  یزاسهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

بیرخت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
نهآ هار  یزاسریز  هاگدورف و  دناب  هار و  یزاسریز  تایلمع 

ساسا ساساریز و  تایلمع 
تلافسآ تایلمع 

یکیفارت مئالع  ینمیا و  تازیهجت 
کچوک  هینبا 

369,431,999,999 یلام :  دروآرب 

لایر   13,389,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/03/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسزوخ یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  سردم - دیهش  راولب  هیناما - زاوها -  ، 6133763114 یتسپ :  دک  زمرهمار ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

دهشم هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

156 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262038 :: هرازه هرازه 9دکدک   تعاس  - 1401/11/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یسلجم حتفم و  یسربط - یاهنابایخ  ور  هراوس  ربعم  یمیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

42 رظناباب شبن  رظناباب  دیهش  هارگرزب  هقطنم 4  یرادرهش   :: سردآ سردآ

31294049 :: 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

روحم روحم یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 1717

نابایخ نابایخ ورور   هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 1818

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

1401/11/20

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

6262571 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 10/30  اهتکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خیرات 1401/12/1

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

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20000950050000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6262705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تعرس تبث  هدایپ و  رباع  طخ  یور  فقوتو  زمرق  غارچ  زا  روبع  تافلخت  تبث  یاههناماس  یزادنا  هار  بصن و  یزاسهب  عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  50,770,511,000: دروآرب غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مرگ مرگ گنر   گنر اباب   رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1919

تعرس تعرس تبث   تبث وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع طخطخ   یور   یور فقوتو   فقوتو زمرق   زمرق غارچ   غارچ زازا   روبع   روبع تافلخت   تافلخت تبث   تبث یاه   یاه هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 2020
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دزی ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  اب  ماوت  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

دامتعا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261616 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/12/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زیرهم 1401 یناسربآ  هکبش  هعسوت  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزیرهش هدودحم  رد  عقاو  هدنکارپ  زبس  یاضف  ریاس  بالضاف و  هناخ  هیفصت  زبس  یاضف  یرادهگن  ظفح و  تایلمع 

زیرهم یافبآ  روما  هتسب  رادم  هناماس  بصن  تازیهجت و  دیرخ 
یاهزیاس 600 و 900 لیتکاد  ندچ  هلول  دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق رتفد  یناشاک  ...ا  تیآ  نابایخ  دزیرهش  رد  عقاو  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

:: 03531643388 و 31643249 نفلت :: www.abfayazd.ir http://iets.mporg.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

نانمس یتعنص  یاهکرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هصقانم 1401/11/27هرامش نایاپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

semnan.isipo.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راسمرگ یتعنص  کرهش  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  قرب و  هکبش ، یزادنا  هار  بصن و  یزاس ، هدامآ  دیرخ ، هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنکارپ هدنکارپ زبس   زبس یاضف   یاضف ریاس   ریاس وو   بالضاف   بالضاف هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت زبس   زبس یاضف   یاضف یرادهگن   یرادهگن وو   ظفح   ظفح تایلمع   تایلمع یناسربآ -  -  یناسربآ هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2 12 1

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت وو   قرب   قرب هکبش ، ، هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یزاس ، ، یزاس هدامآ   هدامآ دیرخ ، ، دیرخ هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 2222
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ناهفصا یا  هقطنم  بآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: یراذگاو یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناشاک طخ  ژاپمپ  یاه  هاگتسیا  یارب  هتکرح  شش  لیقثرج  هاگتسد  یزادنا 6  هار  بصن و  لمح  هیهت  - 

رتمیلیم تماخض 5/5  اب  چنیا  ادج 6  یدالوف  هلول  - 
یمیظنت دس  دور و  هدنیاز  دس  یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  بصن و  هیهت  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  - 

.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ تامدخ  تاکرادت و  روما  ناهفصا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هناخ ،  هنیئآ  راولب  یادتبا  وجاوخ ،  لپ  یوربور  ناهفصا ،   :: سردآ سردآ

یلخاد 1196  03136615360 :: نفلت :: www.setadiran.ir WWW.ESRW.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتظافح6261875 ینمیا و  یاهمتسیس  یا  هرود  سیورس  یرادهگن و  تهج  تکرش  هحفص 8)ییاسانش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

طخ6262705 یور  فقوتو  زمرق  غارچ  زا  روبع  تافلخت  تبث  یاه  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  یزاسهب 
تعرس تبث  هدایپ و  رباع 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هلول هلول دیرخ   دیرخ ژاپمپ -  -  ژاپمپ یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا یارب   یارب هتکرح   هتکرح شششش   لیقثرج   لیقثرج هاگتسد   هاگتسد   66 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح هیهت ،  ،  هیهت لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم هسهس   ناونع : : ناونع
دسدس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن هیهت   هیهت رتمیلیم -  -  رتمیلیم   5/55/5 تماخض   تماخض اباب   چنیا   چنیا   66 ادج   ادج یدالوف   یدالوف

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 136 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8sz3fnbzsrp8z?user=37505&ntc=6262591
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6262591?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نانمس ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
OPManager Enterprise subscription model annual 250 Device 2 User +2500NFA+250NCM+2FWA+250APM

1101009023000156 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

سنسیال دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
OPManager Enterprise subscription model annual 250 Device 2 User +2500NFA+250NCM+2FWA+250APM

3519863116 یتسپ :  دک  ریدغلا ،  نادیم  شبن  فشاک - راولب  ناتسلگ - کرهش   - نانمس نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33435163-023  ، 33435156-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435157-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

OPManager Enterprise subscription model annual 250  Device 2  UserOPManager Enterprise subscription model annual 250  Device 2  User  سنسیال سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
+2500NFA+250NCM+2FWA+250APM+2500NFA+250NCM+2FWA+250APM
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تشر تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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 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

6261278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنوعم  تاعالطا  یروانف  یسانشراکروما  یمجح  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094293000029 زاین :  هرامش 

تشر ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  اب  هارمه  تمیق  داهنشیپ  روتکاف  شیپ  هیارا  دشابیم -  تیمها  دروم  تکرش  لماع  ریدم  یاضما  رهم و  اب  تسویپ  لیاف  دراوم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا 

4188614975 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  رتفد  نامتخاس  راتسرپ -  نابایخ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33325073-013  ، 33321488-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322057-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تاصخشم  هب  هعبات (  یاهناتسرهش  لک و  هرادا  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  هکبش  ، ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000212 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: 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 یروانف   یروانف یسانشراک   یسانشراک روما   روما یمجح   یمجح یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2525

لکلک هرادا   هرادا رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس هکبش   ، ، هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2626
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ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تسویپ  کرادم 

رورس لیم  دیرخ  تساوخرد 
1101093750000046 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  کرادم 

رورس لیم  دیرخ  تساوخرد 
.دشابیم یمازلا  نامزاس  یتساوخرد  کرادم  روتکاف و  یرازگراب 

.دوش هتفرگ  سامت  یراس  سدنهم  سامت 61622280  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

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

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

88644065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس لیم   لیم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727
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ناریا کرمگ   :: 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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6261333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  یلماع  دنچ  تیوه  زارحا  دوجوم و  یسرتسد  حطس  تیریدم  هناماس  یناسر  زورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000288 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف 02188806514 یئامنهار  تهج  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992013-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6261384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  زاورپ  نالعا  دحاو  سامت  زکرم  هناماس  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000550 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هبترم 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ سانشراک  / مشچ هایس  دیحو  سدنهم  61023180/ دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  یمامت  / دشابیم دابارهم  هاگدورف  راک  ماجنا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  / یشیورد

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلماع یلماع دنچ   دنچ تیوه   تیوه زارحا   زارحا وو   دوجوم   دوجوم یسرتسد   یسرتسد حطس   حطس تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یناسر   یناسر زورب   زورب ناونع : : ناونع 2828

زاورپ زاورپ نالعا   نالعا دحاو   دحاو سامت   سامت زکرم   زکرم هناماس   هناماس یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 2929
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

1101095158000105 زاین :  هرامش 
زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یدنب هتسب  دقاف  زکارم  تهج  یتینما  یاهدادخر  تیریدم  یرازفا  تخسو  یرازفا  مرن  عماج  لح  هار  SOC ناونع  d-soc بو تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

d-socd-soc بوبو   تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3030
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دابآ فجن  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 08 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دابآ فجن  یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس  تهج  گربراب )  ) یرهش راب  دانسا  تبث  هناماس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090286000107 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  دابا  فجن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتشون ءاهب  مالعتسا  مرف  رد  یسرتسد  لباق  سامت  هرامش  دامن - یراذگراب  ددجم  هتشون و  ءاهب  مالعتسا  مرف  رد  یداهنشیپ  تمیق  تسیمازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

8514614661 یتسپ :  دک  دابآ ،  فجن  یزکرم  یرادرهش  یرادرهش ، هارراهچ  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابآ  فجن  دابآ ،  فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42640041-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42640555-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

157 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262091 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/11/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یا هنایار  یزاب  نتجنپ (  هلحم  حطس  یشزرو  یگنهرف و  یاضف  زیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر  لقادح  هتشر -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر  دقاف  نامتخاس -  هینبا و  ناراکنامیپ - 

هبتر  دقاف  تازیهجت -  تاسیسات و  ناراکنامیپ - 
کینورتکلا قرب و  عیانص  ناگدنشورف - 
هبتر دقاف  تامدخ -  ناراکنامیپ - 

رظناباب 42 دیهش  هارگرزب  دهشم   :: سردآ سردآ

31294049 :: نفلت :: www.ets.mashhad.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

(( گربراب گربراب  ) ) یرهش یرهش راب   راب دانسا   دانسا تبث   تبث هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

 ( ( یایا هنایار   هنایار یزاب   یزاب حطس   ( ( حطس یشزرو   یشزرو وو   یگنهرف   یگنهرف یاضف   یاضف زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 3232
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نیوزق هقطنم  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نمیا یزاوم  طابترا  داجیا  اهرتور و  لماع  متسیس  یناسر  زورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092187000101 زاین :  هرامش 

نیوزق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دانسا  حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416668379 یتسپ :  دک  نیوزق ،  هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارهت  میدق  هداج  رتمولیک 3 نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33578149-028  ، 33578155-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33550878-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسویپ لودج  قبط   ) هکبش زاین  دروم  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000013000120 زاین :  هرامش 

ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
(. تسویپ لودج  قبط   ) هکبش زاین  دروم  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  - 

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

1401/11/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نمیا نمیا یزاوم   یزاوم طابترا   طابترا داجیا   داجیا وو   اهرتور   اهرتور لماع   لماع متسیس   متسیس یناسر   یناسر زورب   زورب ناونع : : ناونع 3333

(.(. تسویپ تسویپ لودج   لودج قبط   قبط  ) ) هکبش هکبش زاین   زاین دروم   دروم رازفا   رازفا تخس   تخس وو   رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شتآ هراوید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274001423 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ کرادم  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کاردم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

42172900-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا یروانف  تاطابترا 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 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

6262900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  دادعت و  ساسا  رب  لاوریاف  متسیس  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000242 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG 1GB RAM 1AC POWER SUPPLY لدم هنایار  لاوریاف  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  یقلت  هدننک  نیمات  فارصنا  یراذگراب  مدع  هدوب و  یمازلا  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاو لاو ریاف   ریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

لاوریاف لاوریاف متسیس   متسیس کیکی   ناونع : : ناونع 3636

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

بوکراوید6261022 یاه  ولبات  بصن  هناماس GIS و  رد  تبث  اه و  هچوک  تاعالطا  هحفص 58)تشادرب  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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 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

6261096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قیط  ییویدار )  - یتارباخم  ) دنمشوه یرتم  هلت  هناماس  هاگتسد   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094605000082 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 : 
1401/12/10 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

تسویپ تسویپ قیط   قیط ییویدار ) ) ییویدار  - - یتارباخم یتارباخم  ) ) دنمشوه دنمشوه یرتم   یرتم هلت   هلت هناماس   هناماس هاگتسد   هاگتسد   11 ناونع : : ناونع 3737

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

6261114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قیط  ییویدار )  - یتارباخم  ) دنمشوه یرتم  هلت  هناماس  هاگتسد   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094605000081 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 : 
1401/12/10 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  متشه  هاگشیالاپ  دحاو 111  ناپورپ  یاهروسرپمک  چرس  یتنآ  نویساموتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000596 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یا هژورپ  1 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زوجم همانیهاوگ  ای  یتعنص  نویساموتا  یاه  متسیس  هخاش  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  همانیهاوگ  ، ناراکنامیپ ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.داتس هناماس  رد  کرادم  ریاس  هارمه  هب  یراذگراب  روکذم و  یامرفراک  تیاضر  هارمه  هب  هباشم  هژورپ  دروم  کی  نویساموتا و  لرتنک و  روما  رد  راک 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319690-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم رود   رود هار   هار هنایاپ   هنایاپ ناونع : : ناونع 3838

هاگشیالاپ هاگشیالاپ   1 1 11 1 1 دحاو   دحاو ناپورپ   ناپورپ یاهروسرپمک   یاهروسرپمک چرس   چرس یتنآ   یتنآ نویساموتا   نویساموتا ناونع : : ناونع 3939

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   :: 1401/11/19تبون 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

6262271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه ک چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  لاقتناواهزاسراکشآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 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

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 16 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  مگارفاید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001681 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 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  لطاب  هدننک  نیمات  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  هئارا  تسویپ  تاصخشم  قبط  الاک  طقف  دوش  یم  روآدای   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33557243-077  ، 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

اهاه چئوسو   چئوسو لانگیس   لانگیس یاه   یاه هدنهد   هدنهد لاقتناواهزاسراکشآ   لاقتناواهزاسراکشآ ناونع : : ناونع 4040

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط مگارفاید   مگارفاید ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0100280  / لنپ لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000703 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناتسلگنا ، BTH نز ، هقرج  لنپ  لرتنک  لرتنک ، دیلک ، الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

0100280  / لنپ لرتنک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لنپ لنپ لرتنک   لرتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسارب یتسیاب  یلام  داهنشیپ  یانبمو  الاک  ملق  6 ناونع تحت  تسویپ  تسیل  ساسارب  هریغ  ییولیک و  قیرح 12  افطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  ینف  تاصخشمو  تسیل 
1101091378000392 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس دارآ  هدننک  هضرع  عجرم  رهپس  یتراجت  مان   kg 6 یزلف لوسپک  یا  هناوتسا  لکش  قیرح  افطا   BCE میدس تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

نابآ
لوسپک 221 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  نینچمهودشاب  یم  تکرش  نیا  ینف  ناسانشراک  یسرزاب  دیئاتو  تیور  هب  طونم  الاک  تفایرد  ندش  هدنرب  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  هدش  اضما  رهم و  هدنشورف  یوس  زا  دیاب  رادیرخ  یتسویپ  کرادم  امازلاو  دشابیم  هدنشورف 

6817783738 یتسپ :  دک  تیریدم ،  راولب  نمهب  نادیم 22  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33207815-066  ، 33208074-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33208074-066 :: 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

ییولیک ییولیک   1212 قیرح   قیرح افطا   افطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 4343

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

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

زا 136 ھحفص 30 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qlusrgbuds8l2?user=37505&ntc=6261443
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6261443?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  یرهطم  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  ءافطا و  یتاسیسات و  ینامتخاس و  یاهراک  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091166000027 زاین :  هرامش 

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

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نآ دافم  هعلاطم و  امتح  داد  رارق  رد  تکرش  طیارش  دوش .  هداد  تمیق  هدش  یراذگراب  مرف  قبط  دوش و  یسررب  لماک  هعجارم و  اه  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش .  تیاعر 

.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  یاهرهش  حطس  رد  داد  رارق  نیا  مهم : 

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

53225400-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53225400-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6262046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش جرد  تمیق  تسویپ  لیاف  قباطم  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 02142794210

1101090233000028 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

اراتسآ تراجت  هلالس  هدننک  هضرع  عجرم   UNIPOS یتراجت مان  لدم 16072012  هچراپکی  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439955934 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  میکح  هارگرزب  هب  هدیسرن  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42794210-021  ، 42794000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8801580-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا وو   یتاسیسات   یتاسیسات وو   ینامتخاس   ینامتخاس یاهراک   یاهراک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4444

هچراپکی هچراپکی قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4545

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکتد - چیئوس رشرپ  رتمونام - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001242 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رتسگ شهوژپ  اناس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   SE.NS یتراجت مان   SD-101 لدم لانشنوناک  یدود  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 88 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تیور  لباق  تسویپ  لیاف  رد  دادعت  ینف و  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآرظن ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم نامزاس  زا  ربتعم  هیدات  ذخا  هاگنامرد و  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  تالاکشا  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091503000020 زاین :  هرامش 

دابآرظن ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دابآ رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-3 دشابیم یمازلا  تمیقداهنشیپو  مالعازا  لبق  هاگنامرد  لحمزادیدزاب  -2 تسا هدش  همیمض  تسویپ  هب  متسیسرددوجوم  یبیرقت  تالاکشا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیریگب سامت  ( یربکا مناخ   ) 09366959681 نفلتابزاین تروصرد  -4 دشابیم هطوبرم  نامزاسزاربتعم  هیداتذخا  هب  طونمروتکاف  غلبم  هیوستو  تخادرپ 

3331749515 یتسپ :  دک  ریدغلا ،  نمهب و  عطاقت 22 نیبام  سردم  راولب  دابآ  رظن  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45309242-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45309242-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکتد روتکتد -- چیئوس چیئوس رشرپ   رشرپ رتمونام - - رتمونام ناونع : : ناونع 4646

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس تالاکشا   تالاکشا عفر   عفر ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارشو  هشقن  قبط  هسانش 1505581 ناشاک  رنهاب  هبعش  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجاو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003432000107 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

118-115 یلخاد نامتخاس 03138100 هریاد  سامت  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32338740-031 :: 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

هبعش هبعش قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارجاو   یارجاو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 136 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/522z7gp4s2wh3?user=37505&ntc=6262328
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6262328?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6262543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاضماورهم و ، لیمکت تسویپ  لودج  ، تسویپ یتساوخرد  دادعت  طیارش و  ، تاصخشم ساسارب  تقرس  مالعا  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ لاسرا  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب 

1201001195000089 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

رد تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب  ءاضما و  ورهم  ، لیمکت تسویپ  لودج  ، تسویپ یتساوخرد  دادعت  طیارش و  ، تاصخشم ساسارب  تقرس  مالعا  متسیس  تازیهجت  - 
ددرگ یراددوخ  تازیهجت  کت  هب  کت  یراذگتمیق  زا  ، ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  لک  عمج  ، ددرگ لاسرا  هناماس 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

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

لمح هنیزه  ، دشابیم ناهفصارهش  لیوحت  لحم  ، ددرگ یرازگراب  هناماسرد  لک  عمج  ، ددرگ لاسرا  تمیقداهنشیپ  تسویپ  هبو  لیمکت  تسویپ  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم زور  14 تدمب کناب  سانشراکداتو  لیوحتزا  سپ  تازیهجت  هجو  تخادرپودشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  لیوحت  لحمات 

8136634179 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  لته  بنج  تلود  هزاورد  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220610-031  ، 32226025-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222902-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/11/22هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6262710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  مرالا  ریاف  رشالف  مارتحا  اب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هبهب وو   ءاضماورهم   ءاضماورهم ،، لیمکت لیمکت تسویپ   تسویپ لودج   لودج ،، تسویپ تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد دادعت   دادعت وو   طیارش   طیارش ،، تاصخشم تاصخشم ساسارب   ساسارب تقرس   تقرس مالعا   مالعا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ لاسرا   لاسرا هناماس   هناماس ردرد   تمیق   تمیق داهنشیپ   داهنشیپ تسویپ   تسویپ

4949

مرالا مرالا ریاف   ریاف رشالف   رشالف ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل ساسارب  یتسیاب  یلام  داهنشیپ  یانبمو  الاک  ملق  ناونع 1  تحت  تسویپ  تسیل  ساسارب  عطقم  حطس  یسم  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  ینف  تاصخشمو 

1101091378000391 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  نینچمهدشاب  یم  تکرش  نیا  ینف  ناسانشراک  یسرزاب  دیئاتو  تیور  هب  طونم  الاک  تفایرد  ندش  هدنرب  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  هدش  اضما  رهم و  هدنشورف  یوس  زا  دیاب  رادیرخ  یتسویپ  کرادم  امازلاو  دشابیم  هدنشورف 

6817783738 یتسپ :  دک  تیریدم ،  راولب  نمهب  نادیم 22  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33207815-066  ، 33208074-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33208074-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدربهار دیرخ  رتفد  هکبش  یزادنا  هار  بصنو  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005910000056 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 

دشاب هدش  یراذگراب  لیاف  یانبم  رب  تمیقو  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  راک  ارجا  لحم  ات  لمحو  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

یسم یسم هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5151

یدربهار یدربهار دیرخ   دیرخ رتفد   رتفد هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار بصنو   بصنو تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6261083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - دشابیم زاین  دروم  ددع  140 دادعت yealink sip t31p iphone پیو نفلت  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003856 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شناد حرط و  یاه  هداد  لاقتنا  هدننک  هضرع  عجرم  میرتسادنرگ  یتراجت  مان  لدم 1625  پیو  تناکا  عون 2   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 140 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههام  کی  تخادرپ   - دشابیم هدنشورفاب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32297010-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفرصم مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001111000203 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ءاهب  مالعتسا  تسیل  ساسا  رب  دیرخ  هدوب و  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا داتس  هناماس  رد  هاگشورف  ایو  تکرش  رهم  ءاضما و  اب  ءاهب  مالعتسا  مرف  یراذگراب  لیمکت و 

دشاب یم  یدقن  تروصب  دادرارق و  داقعنا  خیرات  زا  سپ  هام  هس  رثکادح  هنیزه  تخادرپ 

6715661598 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  لباقم   - یدهلا تنب  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8249912-083  ، 38249912-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38249919-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

16251625 لدم   لدم پیو   پیو تناکا   تناکا   22 عون   عون   IPIP نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 5353

یفرصم یفرصم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5454
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6261254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفرعم شورف  سانشراک  / دوش همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ / طیارش  تسیل و  قباطم  یرون  ربیف  رپاکو  دروک  چپ  عاونا  متیآ   15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  / ددرگ

1101093035000937 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

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

یگنهامه ههام / کی  هیوست  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  تسویپ / طیارش  تسیل و  قباطم  یرون  ربیف  رپاکو  دروک  چپ  عاونا  متیآ   15 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق  07731372139

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفرعم یفرعم شورف   شورف سانشراک   سانشراک // دوش دوش همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ / / تسویپ طیارش   طیارش وو   تسیل   تسیل قباطم   قباطم یرون   یرون ربیف   ربیف رپاکو   رپاکو دروک   دروک چپچپ   عاونا   عاونا متیآ   متیآ   1515 ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // ددرگ ددرگ

5555
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6261345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوتم درب  چیئوس  یارب  یرون  ربیف  لوژام  اتید و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000576 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازبا جارس  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  رازبا  جارس  یتراجت  مان   SC-4x1.5 SS لدم  4x1/5 mm^2 عطقم حطس  قیقد  رازبا  جوز  ود  اتید  لباک  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  همیب  رگ و  اک  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  .تسا *.*  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  دادعت  ینف و  تاصخشم  .تسا *.*  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هزور باسح 65  هیوست  .تسا  هدنشورف 

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103624-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6261406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوتم طسوتم درب   درب چیئوس   چیئوس یارب   یارب یرون   یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام وو   اتید   اتید لباک   لباک ناونع : : ناونع 5656

چیئوس چیئوس نسنس   ناونع : : ناونع 5757
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چیئوس نس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000316 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لباک لاصتا  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  روک  زیاس 36   Foc_S_3:3_36N لدم ینلیپورپ  یلپ  یرون  ربیف  یتارباخم  هکبش  لصفم  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

مشق رترب  تاعالطا  یروانف  هرایس  هدننک  هضرع  عجرم  نیسکا  یتراجت  مان   FC لدم  m 1 لوط یرون  ربیف  لیتگیپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   FC 8 GB لدم  SAN عون  SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   HPE 8/24 BASE 16 FULL FABRIC PORTS ENABLED SAN SWITCH لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
اواف شهوژپ  هناخ  ناینب  شناد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 

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

کچ هدنزاس  روشک   HP CO هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HP 8/24c BladeSystem Pwr Pk+ SAN Switch لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
نارهت شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

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

یاراد الاک.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ.تسا  هدننک  نیمات  اب  لمح  هیارک.دوش  هجوت  تسویپ  لیاف  هب.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09178452250 .ههام تخادرپ.ددرگیم 4 عوجرم  الاک  دیرخ  تسیل  ای  قباطت  مدع  تروص  رد.دشاب  ربتعم  یتناراگ 

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یروهمج تسایر  داهن   :: 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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشمو  دادعت  قباطمرورس  سسکا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004728000448 زاین :  هرامش 

یروهمج تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشمو  دادعت  قباطمرورس  سسکا  تازیهجت  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لمح  دشاب  هتشادزینربتعم  همان  تنامض  یتناراگ و  ، دش دهاوخ  فذح  اه  یسررب  تسیلزا  تروصنیا  ریغرد  دشاب  تساوخرد  قبط  ًانیع  اهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهعب 

1316843311 یتسپ :  دک  رثوک ،  نامتخاس  یبونج  نیدرورف  روتساپ 12  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64458061-021  ، 64458090-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66463982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5858
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6261440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یرازگراب  امتح  تسیمازلا  اتفا  یهاوگ   C9200L-24P-4G-E وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیمن دات  دروم  رفیر   ) یتناراگ اب  دنبکا  لانیجرا  NEW

1201004010000492 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 

دوش یرازگراب  امتح  تسیمازلا  اتفا  یهاوگ   C9200L-24P-4G-E وکسیس چیئوس  - 
دشابیمن دات  دروم  رفیر   ) یتناراگ اب  دنبکا  لانیجرا  NEW

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  6 دادعت : 

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

نیمات اب  روتکاف  روتکاف و  شیپ  قبط  کناب  طسوت  دات  زا  سپ  دشابیم و  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   . تسیرورض روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن . لوبق  دروم  هناماس  تادات  لحارم  رد  تمیق  شیازفا  دشابیم .  هام  ادودح 1  باسح  هیوست  تدم   . دش دهاوخ  هیوست  هدننک 

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464213-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروم دروم رفیر   رفیر  ) ) یتناراگ یتناراگ اباب   دنبکا   دنبکا لانیجرا   لانیجرا NEWNEW  دوش دوش یرازگراب   یرازگراب امتح   امتح تسیمازلا   تسیمازلا اتفا   اتفا یهاوگ   یهاوگ   C9200L-24P-4G-EC9200L-24P-4G-E  وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
دشابیمن دشابیمن دات   دات

5959
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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 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6261514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001679 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کی رفص و  یاه  هداد  دنویپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   SXT/LTE لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 64 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ea.tci.ir :: عبنم یلاعبنم زا 1401/11/17   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتورکیم  HEX-POE چیئوس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 6060

کیتورکیم کیتورکیم   HEX-POEHEX-POE  چیئوس چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161
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نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

gi.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/11/17   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر یضراوع  ات  کلوکسا  ربیف  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زگردنب یرادرهش  یاه  نیبرود  یرادنامرف و  هیلولاراد ،  ، یلو یایروپ   ffth حرط تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یضراوع یضراوع اتات   کلوکسا   کلوکسا ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6262

ایروپ ایروپ   ffthffth حرط   حرط تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 136 ھحفص 43 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9sshzgbkl5ff4?user=37505&ntc=6261528
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6261528?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dbhq5gfh5bnxz?user=37505&ntc=6261535
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6261535?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادابآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000283 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هداز هجاوخ  هرهز  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Q-L لدم هارمه  نفلت  دنب  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  لباک  رز  یتراجت  مان   m 100 لوط یفالک  کنیرش 1  هتسب   mm^2 0/6 عطقم حطس   PVC شکور سنج  ینفلت  الود 2  یتارباخم  میس  الاک :  مان 
نامرک لباک  رز 

هتسب 4 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

وردوخ ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   BMW وردوخ نکش  هم  غارچ  لپ 8364498  ود  تکوس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
سنارت ورین  هدننک  هضرع  عجرم   E92.03 لدم یکیرتکلا  تکوس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هعلاطم  ار  یتسویپ  لیاف  امتح  مرتحم  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 6464
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یبرغ ناجیابرذآ  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  میسیب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000441000065 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
نیبم یاشگ  هر  یئویدار  تاطابترا  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم  الوروتوم  یتراجت  مان   xirp8668 لدم یتسد  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- هدننک نیمات  هدهعرب  یزادنا  هار  بصن و  - زاین تروصرد  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا  - یمازلا روتکافشیپ  هئارا  - یتناراگ یاراد  - کراپ لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا الاک  ندوب  لانیجرا  - یراک زور  30 تخادرپ - هدننک نیمات  هدهعرب  تاروسک  هیلک 

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  ولزان  سیدرپ  یوربور  هاگشنادراولب  رتمولیک 11 هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32751242-044  ، 32751240-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32776142-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  میسیب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000441000065 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
نیبم یاشگ  هر  یئویدار  تاطابترا  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم  الوروتوم  یتراجت  مان   xirp8668 لدم یتسد  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- هدننک نیمات  هدهعرب  یزادنا  هار  بصن و  - زاین تروصرد  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا  - یمازلا روتکافشیپ  هئارا  - یتناراگ یاراد  - کراپ لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا الاک  ندوب  لانیجرا  - یراک زور  30 تخادرپ - هدننک نیمات  هدهعرب  تاروسک  هیلک 

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  ولزان  سیدرپ  یوربور  هاگشنادراولب  رتمولیک 11 هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32751242-044  ، 32751240-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32776142-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط میسیب   میسیب ناونع : : ناونع 6565

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط میسیب   میسیب ناونع : : ناونع 6666
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GHIRARDI دنرب چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006409 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 0819716  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

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

ددرگ هئارا  تسویپ  قباطم  ینف  تاداهنشیپ  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768241-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط  ) میس یب  یهد  تبون  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005943000648 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دنزام سراپ  وگلا  یا  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  سراپ  یتراجت  مان   ST-101 لدم میس  یب  یهد  تبون  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحت  - هطوبرم سانشراک  طسوت  دات  - ههام 3 یلا تخادرپ 2 - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361687849 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  ناتسرامیب  ردام  نادیم  ریبکریما  راولب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52832008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52833008-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GHIRARDIGHIRARDI دنرب   دنرب چوس   چوس ناونع : : ناونع 6767

(( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط )) میس میس یبیب   یهد   یهد تبون   تبون هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6868

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ke.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TSM تراک هارمه  هب   STU2-C8-STU تینوی دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000517 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ددع دادعت 2   CISCO C3850-24SS:2 لدم هکبش  چیئوس  - 

ددع دادعت 32   CBS350-8P-E-2G لدم هکبش  چیئوس 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  34 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  زاین  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هتشاد  رابتعا  هناماس  مامتا  نامز  زا  دعب  زور  ات 10  یتسیاب  تمیق ، رابتعا 

ددرگ دیق  روتکاف  شیپ  یور  رب  یتناراگ  نامز  تدم  لوصحم و  یتناراگ 

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TSMTSM  تراک تراک هارمه   هارمه هبهب     STU2 -C8-STUSTU2 -C8-STU  تینوی تینوی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7070

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

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

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

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

6262025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه  / یمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  لاسرا  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ  PFD لیاف تروصب  تساوخرد  / هکبش جوس  , مکبو تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگشیالاپ رد  لیوحت  / هدنشورف هدهعب 

1101092447001477 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رالیگ تعنص  ارای  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  وسارف  هدنزاس  عجرم  کتیجال  یتراجت  مان   C925E لدم هنایار  ید  چا  لوف  مک  بو  الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

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

هدهعب لمح  هنیزه  / یمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  لاسرا  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ  PFD لیاف تروصب  تساوخرد  / هکبش جوس  , مکبو  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدباع 08633492906 سانشراک خ  هاگشیالاپ / رد  لیوحت  / هدنشورف

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

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

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش جوس   جوس ,, مکبو مکبو ناونع : : ناونع 7171

یرتویپماک یرتویپماک تاعطق   تاعطق وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتسویپ یاهلیاف  قبط  یرتویپماک  تاعطق  رورس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

1101093228002509 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HPE DL380 G10 یتراجت مان   DL380 Gen10 لدم هنایار   HPE ProLiant رورس الاک :  مان 
اران

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

هنایار ماقرا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ARZ_SP1 لدم یصخش  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
تسودنمهب ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   APPLE یتراجت مان   MAK BOSCH لدم  in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

هداز یداه  دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   GIADA یتراجت مان   n10 لدم لانرتسکا  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
داگراساپ رصع  نایناریا  رف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D LINK هدنزاس عجرم   D LINK یتراجت مان   KVM4U لدم تروپ   KVM 4 چیئوس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

یوسوم هضارع  هدن  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  زا  - 1 لماک تاقلعتم  هارمهب   RB922UAGS-5HPACD-NM NET METAL5 5GHZ 802011AC سلریاو ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

1101093984001671 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK یتراجت مان   NET METAL 5 لدم  GHz 5/8 سناکرف سلریاو  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
نیدار جوم  ناروآون 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 لماک تاقلعتم  هارمهب   RB922UAGS-5HPACD-NM NET METAL5 5GHZ 802011AC سلریاو ویدار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدش 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6262312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RB922UAGS-5HPACD-NM NET METAL5 5GHZ 80201 1ACRB922UAGS-5HPACD-NM NET METAL5 5GHZ 80201 1AC  سلریاو سلریاو ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 7373

روتومورتکلا روتومورتکلا ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم   0132324 یاضاقت اب  قباطم  روتومورتکلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009605 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یژرنا زارآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  مرن  زادنا  هار  یتراجت  مان   ASRX08-110 لدم روتومورتکلا  لرتنک  یزادنا و  هار  دربراک   KW 110 لرتنک ولبات  الاک :  مان 

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

یژرنا زارآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  مرن  زادنا  هار  یتراجت  مان   ASRX08-92 لدم روتومورتکلا  لرتنک  یزادنا و  هار  دربراک   KW 92 لرتنک ولبات  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  هیامه  هدنزاس  عجرم   RD12S24-D3X4 ینف هرامش   RAED 120000 لدم  W 120000 ناوت  U 40 زیاس روتکاتنک  نودب  رادرد  کر  الاک :  مان 

هیامه
ددع 6 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  هیامه  هدنزاس  عجرم   RD08D16-D3X2 ینف هرامش   RAED 80000D لدم  W 80000 ناوت  U 28 زیاس روتکاتنک  نودب  رادرد  کر  الاک :  مان 

هیامه
ددع 6 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
یژرنا کرتا  هدننک  هضرع  عجرم   GENERAL ELECTRIC-C60 یتراجت مان   C60 لدم  breaker یتظافح هلر  الاک :  مان 

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

نوسکیرا تامدخ  متسیس و  هدننک  هضرع  عجرم   ERICSSON یتراجت مان   Circuit Breaker لدم  EPDU زویف دیلک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   SIBA هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIBA یتراجت مان  لدم 3010313   A 160 نایرج تدش   V 3/7 ژاتلو  HRC قرب زویف  الاک :  مان 

ایسآ ورتپ  ناریما 
ددع 6 دادعت : 

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

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34146953-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   IP Phone تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000473 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اتلد متسیس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  کنیلای  یتراجت  مان   SIP-T21PE2 لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  یدروهاش 22166414  : یلامرومام  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   IP PhoneIP Phone ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا کرمگ   :: 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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تاصخشم  قبط  دوجوم  یاه  چیئوس  اهکر و  یهدناماس  روظنم  هب  تسویپ  تسرهف  تازیهجت  یارب  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یرازگراب  اددجم  لیمکت و  امازلا  تسویپ  لیاف   / تسویپ

1101003004000290 زاین :  هرامش 
ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 

راک سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSWOED یتراجت مان   PCMA لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

زور دودح 40 باسح  هیوست  تخادرپ و  / ددرگ یم  نعت  نامزاس  نیا  طسوت  یراک  تاقوا  / ددرگ یرازگراب  اددجم  لیمکت و  انیع  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامزاس نیا  یروانف  رتفد  سانشراک  دیئات  زا  سپ  یراک 

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992013-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دوجوم   دوجوم یاه   یاه چیئوس   چیئوس وو   اهکر   اهکر یهدناماس   یهدناماس روظنم   روظنم هبهب   تسویپ   تسویپ تسرهف   تسرهف تازیهجت   تازیهجت یارب   یارب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یرازگراب   یرازگراب اددجم   اددجم وو   لیمکت   لیمکت امازلا   امازلا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف //

7676
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یزکرم ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6262601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050035000003 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رتم لوط 800  رتم و  یتناس  قمع 120  رتم و  یتناس  ضرع 40  هب  یرافح  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
لوط رتم   800 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
هیدنرز رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دشاب یم  یمازلا  هژورپ  یارجا  لحم  زا  دیدزاب   ) دشاب یم  یکاخ  تلافسآ و  هار ، هدایپ  شرف  گنس  لماش  ریسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34456501-086  ، 34456500-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34456422-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدربراک یملع  عماج  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 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

6262793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میسیب هفرط  ود  تنرتنیا  دناب  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091495000077 زاین :  هرامش 

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

50Mbps دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایناکبک نامتخاس  میسیب  هفرط  ود  تنرتنیا  دناب  یانهپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یریصن 021-82774437 سدنهم  ینف  سانشراک 

 : یتسپ دک  یملع ،  عماج  هاگشناد  گنیکراپ  لوا  برد  نانمس  هچوک  یهلا  تاجن  زا  دعب  بالقنا  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599665111

82771158-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88809277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرون   یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک وو   یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 7777

میسیب میسیب هفرط   هفرط ودود   تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینامرد تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجریس

نامرک 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

6262909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  هب  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093664000071 زاین :  هرامش 

ناجریس ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناهیک نیرف  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   CAT6 لدم یطابترا  یاه  متسیس  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تقو رد  ییاضر  مناخ  اب  سامت  ینف  لاوس  هنوگره  -- ههامود تخادرپ  -- دشاب یم  تسویپ  هب  تساوخرد  -- تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادا 09131786368

7818683333 یتسپ :  دک  میدق ،  اضر  ماما  ناتسرامیب  یشزومآ  تنواعم  انیس  نبا  نابایخ  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42232052-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42232053-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: 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 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

6262971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لوادج  حرش  قباطم  یتارباخم  یاههاگتسیا  تهج   VHF متسیس یاه  نتنآ  یتشگرب  عفر  یشک و  لباک  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000564 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یرس 2 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یرورض  مزال  کرادم  یمامت  همیمض  وتسویپ  لوادج  یاضما  رهم و  تمیق و  زیر  مالعا  هعلاطم ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004308-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 7979

یتارباخم یتارباخم یاههاگتسیا   یاههاگتسیا تهج   تهج   VHFVHF  متسیس متسیس یاه   یاه نتنآ   نتنآ یتشگرب   یتشگرب عفر   عفر وو   یشک   یشک لباک   لباک حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 8080
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتارباخم6261114 رود  هار  هحفص 26)هنایاپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ماد6261269 یفقس  هکبش  تحت  هتسب  رادم  هحفص 72)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لک6261293 هرادا  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  هکبش  ، هحفص 17)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6261332 لیم  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاورپ6261384 نالعا  دحاو  سامت  زکرم  هناماس  هحفص 17)یزاسهب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود6261537 زاس و  هریخذ  هاگتسد  یارجا  بصن و  هیهت و  هحفص 72)تباب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادرهش6261569 یاه  نیبرود  حرط ftthو  هحفص 72)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

باختنا6261980 دک  ناریا  ، هاگتسد  43 دادعت ، DS -2CD2043G2-I لسکیپاگم تلاب 4  نیبرود 
.دشاب یم  هباشت  تهج  افرص  هدش 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدش6262001 باختنا  دک  ناریا  ، ددع  8 دادعت ، DS -2CD2143G2-I لسکیپاگم تلاب 4  نیبرود 
.دشاب یم  هباشت  تهج  افرص 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدش6262002 باختنا  دک  ناریا  ، ددع  8 دادعت ، DS -2CD2143G2-I لسکیپاگم تلاب 4  نیبرود 
.دشاب یم  هباشت  تهج  افرص 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اه6262271 چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  هحفص 26)لاقتناواهزاسراکشآ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6262419 تاصخشم  قبط  هحفص 26)مگارفاید  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6262516 ( تسویپ تسیل  فبط  هتسب (  رادم  نیبرود  هحفص 72)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نمیا6262584 یزاوم  طابترا  داجیا  اهرتور و  لماع  متسیس  یناسر  هحفص 17)زورب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاو6262792 ریاف  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نانمس ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6261201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا یاه  لمعلاروتسد  ولبات  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001045000034 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسازاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدش همیمض  تاصخشم  قبط  ینمیا  یاه  لمعلاروتسد  ولبات  تخاس  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  92 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دشابیم  یمازلا  ینف  لماک  تاصخشم  جرد  روتکاف و  شیپ  هئارا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519838134 یتسپ :  دک  رجف ،  ههد  نابایخ  شبن  یقالخا  دیهش  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33453844-023  ، 22453844-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22853485-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینمیا ینمیا یاه   یاه لمعلاروتسد   لمعلاروتسد ولبات   ولبات تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 8181

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

6261250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

120 نویزیولت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000232 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   ANAM INFORMATION TECHNOLOGY هدنزاس عجرم   AMENTO-55WG لدم  in 55 زیاس  LCD رگشیامن الاک :  مان 

سرگاز تراجت  انروس  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لیوحتزادعب باسح  هیوستو  تسا  یموب  هدننک  نیماتابدیرخ  تیولواودیامن  مادقا  تسویپ  تسیل  قبط  هدننک  نیماتدشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیراکزور 30 الاک داتو 

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434606-061 :: 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  1414   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

120120 نویزیولت نویزیولت ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هدابآ 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 19 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - نامز ره  ات  ارجا  زا  دعب  یاهتبقارم  یزیمآ و  گنر  زا  لبق  تلافسآ  حوطس  یزاسکاپ  رهش - حطس  رد  کیفارت  گنر  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093599000017 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  هدابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 30000 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
عبرمرتم 500 دادعت : 

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

تاعالطا تهج   - یتشادهب ینمیا و  تاررقم  طباوض و  تیاعر  تالآ - نیشام  هیلک  نیمات  دادعت و  ره  هب  برجم  یناسنا  یورین  یریگراکب  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  مرا  سدنهم  هرامش 09177519844 اب  رتشیب 

7391714441 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  ینیمخ -  ماما  نابایخ  هدابآ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44332010-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44336400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامز نامز رهره   اتات   ارجا   ارجا زازا   دعب   دعب یاهتبقارم   یاهتبقارم وو   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر زازا   لبق   لبق تلافسآ   تلافسآ حوطس   حوطس یزاسکاپ   یزاسکاپ رهش - - رهش حطس   حطس ردرد   کیفارت   کیفارت گنر   گنر یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8383

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع .یزلف 500 یکیفارت  هدننک  میسقت  هدننک  ادج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005329000217 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  ناراسچگ  نادبنگ  ود  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اضر موینیمولآ  هدننک  هضرع  عجرم   ARCO یتراجت مان   m 8 زیاس یزلف  یکیفارت  تباث  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581633931 یتسپ :  دک  نادبنگود ،  یرادرهش  - رصع یلو  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224099-074  ، 32223247-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223247-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدابآ 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 19 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات و دروم  رومهم  یاه  هشقن  میلست  بوکراوید - یاه  ولبات  بصن  هناماس GIS و  رد  تبث  اه و  هچوک  تاعالطا  تشادرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امرفراک هب  حرط  یزاس  هدایپ  لیاف  نینچمه 

1101093599000016 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  هدابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
قرو 2000 دادعت : 

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

دیئامرف لصاح  سامت  مرا  سدنهم  هرامش 09177519844  اب  تاعالطا  هنوگ  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7391714441 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  ینیمخ -  ماما  نابایخ  هدابآ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44332010-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44336400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 500500 یزلف   یزلف یکیفارت   یکیفارت تباث   تباث دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 8484

بوکراوید بوکراوید یاه   یاه ولبات   ولبات بصن   بصن وو     GISGIS هناماس   هناماس ردرد   تبث   تبث وو   اهاه   هچوک   هچوک تاعالطا   تاعالطا تشادرب   تشادرب ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاهب مالعتسا  گرب  اب  ربارب  دادعت  .یکیفارت  یاهولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005329000212 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  ناراسچگ  نادبنگ  ود  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یقوجلس دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  یقوجلس  دوعسم   32x75 cm هزیناولاگ قرو  یرهش  رباعم  یناسر  عالطا  ولبات  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581633931 یتسپ :  دک  نادبنگود ،  یرادرهش  - رصع یلو  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224099-074  ، 32223247-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223247-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ءاهب ءاهب مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب اباب   ربارب   ربارب دادعت   دادعت .یکیفارت   .یکیفارت یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیورشب 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 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6261422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنیتو هدننک  قاربو  کیفارت  یلودج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005504000021 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  هیورشب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لبس یمیش  نیرآ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   Lit 20 نلاگ یروف  رنیت  الاک :  مان 

نلاگ 5 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

اردص هار  امنهر  هدننک  هضرع  عجرم  دیبسالگ  امنهر  یتراجت  مان   kg 25 نزو یکیتسالپ  هسیک  یدنب  هتسب  عون  شاپور  یا  هشیش  هناد  الاک :  مان 
هسیک 28 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
دولانیب تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  دولانیب  یتراجت  مان   kg 25 یزلف بلح  گنر 4672  دک  دیفس  کیفارت  تسالپومرت  یکیلیرکا  گنر  الاک :  مان 

بلح 60 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

دنمزارف دادرهم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 نلاگ ینابایخ  لودج  گنر  الاک :  مان 
نلاگ 48 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
هیورشب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( هریت زبس  نلاگ  دیفس و24  نلاگ   24) نلاگ لودج 48  گنر  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( درز نلاگ  دیفس و16  نلاگ   44  ) نلاگ کیفارت 60  گنر  -2

9781617815 یتسپ :  دک  مئاق ،  راولب  یادتبا  هیورشب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32787200-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32787110-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنیتو رنیتو هدننک   هدننک قاربو   قاربو کیفارت   کیفارت یلودج   یلودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نامرک

نامرک 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

6261477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک کیفارت  نامزاس  یروحم  درس  یکیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095323000006 زاین :  هرامش 

نامرک یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  هشوخ  یتراجت  مان  گنردوخ  یتعنص  یدیلوت و  هدنزاس  عجرم   kg 250 هکشب  T383 تسالپومرت کیلیرکا  هیاپ  رب  دیفس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

گنردوخ یتعنص  یدیلوت و  هدننک 
هکشب 5,000 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
ناهفصا گنر  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  گنر  ساملا  یتراجت  مان   kg 25 بلح درز  ییزج  ود  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 250 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ناهفصا گنر  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  گنر  ساملا  یتراجت  مان   kg 25 بلح دیفس  ییزج  ود  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 750 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
دزی یایمیک  ردص  هدنزاس  عجرم  دزی  یایمیک  ردص  هدننک  هضرع  عجرم  ماف  ایرآ  یتراجت  مان   Lit 200 یزلف هکشب  یکیفارت  گنر  لالح  رنیت  الاک :  مان 

هکشب 500 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هظحالم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7619794864 یتسپ :  دک  هرامش 37 ،  هچوک  ناگدازآ  راولب  نامرک  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32438630-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32438631-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیفارت کیفارت نامزاس   نامزاس یروحم   یروحم درس   درس یکیفارت   یکیفارت رنیت   رنیت وو   گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6261700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  ناربراک  هژیو  ینمیا  تازیهجت  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000223 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یا هداج  ناربراک  هژیو  ینمیا  تازیهجت  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکربا یرادرهش   :: 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 11 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6262316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تازیهجت  هیلوا و  داوم  هارمه  هب  یکیفارت  دیفس  گنر  اب  نابایخ  یشک  طخ  ارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050205000079 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  هوکربا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

هوکربا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  تازیهجت  هیلوا و  داوم  هارمه  هب  یکیفارت  دیفس  گنر  اب  نابایخ  یشک  طخ  ارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راکنامیپ هدهع  هب  تاروسک  حلاصم و  هیلک 

هدوزفا شزرا  باستحا  نودب  تمیق 

8931649559 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  هوکربا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32825095-035  ، 32820531-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823097-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هداج   هداج ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 8989

تازیهجت تازیهجت وو   هیلوا   هیلوا داوم   داوم هارمه   هارمه هبهب   یکیفارت   یکیفارت دیفس   دیفس گنر   گنر اباب   نابایخ   نابایخ یشک   یشک طخطخ   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 9090
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نادابآ کی  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6262344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنیت یلودج و  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094906000215 زاین :  هرامش 

نادابآ کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لبس یمیش  نیرآ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   Lit 1 نلاگ ینغور  رنیت  الاک :  مان 

نلاگ 1,000 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-4  دک  درز  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 20 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-2  دک  یکشم  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 5 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-5  دک  زبس  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 100 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-1  دک  دیفس  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 120 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالساب  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس رد  اضما  رهم و  اب  هارمه  هعلاطم  زا  سپ  ار  یتسویپ  کرادم  نینچمه  دامن و  هجوت  تاحیضوت  تمسق  رد  هدش  رکذ  رظندم  نالوصحم  دک  هب  افطل 

دامن یراذگراب 

6316873583 یتسپ :  دک  هقطنم 1 ،  یرادرهش  رهم  امنیس  بنج  ملعم  راولب  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226268-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53224622-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنیت رنیت وو   یلودج   یلودج گنر   گنر ناونع : : ناونع 9191
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دابآ شیرس  یرادرهش   :: 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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد زین  گنر  عاونا  هباشم  داهنشیپ  رباعم (  یشک  طخ  تهج  مرگولیک  رادقم 1000  هب  درز  دیفس و  یئزج  کت  درس  یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسا لوبق  لباق  دات  تروص 

1101093296000006 زاین :  هرامش 
دابآ شیرس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ایمیک نارتسگ  ماف  لارام  هدننک  هضرع  عجرم   kg 250 یزلف هکشب  دیفس  گنر  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 1,000 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هورق رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6669139815 یتسپ :  دک  دابآ ،  شیرس  یرادرهش  ماما  راولب  دابآ  شیرس  هورق ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35422052-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35421766-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد زین   زین گنر   گنر عاونا   عاونا هباشم   هباشم داهنشیپ   داهنشیپ رباعم (  (  رباعم یشک   یشک طخطخ   تهج   تهج مرگولیک   مرگولیک   10001000 رادقم   رادقم هبهب   درز   درز وو   دیفس   دیفس یئزج   یئزج کتکت   درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع
 ( ( تسا تسا لوبق   لوبق لباق   لباق دات   دات تروص   تروص

9292
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تفت یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابایخ  لودج  گنس  صوصخم  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( زبس گنر   kg2500 دیفس و گنر   kg2500)

( گنر دزی  دنرب  )
1101005379000048 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تفت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
گنر دزی   kg 4/6 یزلف نلاگ  گنر 701  دک  تام  دیفس  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

نلاگ 5,000 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

تفت رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن یرازگراب  ار  نآ  تسیاب  یم  هطوبرم  مرف  لیمکت  نمض  ناگدننک  تکرش  هک  دشاب  یم  تسویپ  هب  یهگآ  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8991713539 یتسپ :  دک  ماما ،  نادیم  تفت  تفت ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622040-035  ، 32622044-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32623880-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفت یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت گنر  اب  رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005379000047 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تفت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دماح هتفرشیپ  یاهیروانف  هدنزاس  عجرم   HHT8500 لدم نیگالپ  لوادج  هزیناکم  یزیمآ  گنر  کیتاموتا و  مامت  رباعم  یشک  طخ  هروظنمدنچ  نیشام  الاک :  مان 

دماح هتفرشیپ  یاهیروانف  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 50 دادعت : 

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

.دنیامن یرازگراب  هناماس  رد  ار  نآ   ، مرف لیمکت  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هک  دشاب  یم  تسویپب  یهگآ  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8991713539 یتسپ :  دک  ماما ،  نادیم  تفت  تفت ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622040-035  ، 32622044-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32623880-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( گنر گنر دزی   دزی دنرب   دنرب  ( )  ( ) زبس زبس گنر   گنر   kg2500kg2500 وو   دیفس   دیفس گنر   گنر   kg2500kg2500 )) ینابایخ   ینابایخ لودج   لودج گنس   گنس صوصخم   صوصخم گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

یکیفارت یکیفارت گنر   گنر اباب   رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 9494
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  ناکدرا  ( جرهف و  یریوصت  تراظن  نیبرود  لکد  یارجا  بصن و  تازیهجت و  نیمأت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003205000142 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  دیاب  زاین  دروم  کرادم  تسویپ و  کرادم  مامت  نمض  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادبنگود یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبرم رتم  .یرهش 120  یامنریسم  یاهولبات  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005329000211 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  ناراسچگ  نادبنگ  ود  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یلین رهپس  رهش  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  انشآ  یتراجت  مان   80x120 cm زیاس لیطتسم  لکش  رباعم  یراذگ  مان  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581633931 یتسپ :  دک  نادبنگود ،  یرادرهش  - رصع یلو  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224099-074  ، 32223247-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223247-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود لکد   لکد یارجا   یارجا وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 9595

یرهش یرهش یامنریسم   یامنریسم یاهولبات   یاهولبات یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  کیتاموتا  مامت  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000484 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

روتکاف 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34912418-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا مامت   مامت برد   برد ناونع : : ناونع 9797

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناریا  همیب  یماهس  تکرش   :: 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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  یرانک  روتارپا  ود  اب  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001266000003 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ  ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

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

نفلت 09131811488 دشاب  ریاد  ناتسا  رد  شورف  زا  سپ  تامدخ  دشاب و  ناتسا  یموب  احیجرت  هدومن و  دیدراب  لحم  زا  دیاب  امتح  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816784999 یتسپ :  دک  یکشزپماد ،  هارراهچ  زا  رتناپ  ظفاح - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32252002-038  ، 32254882-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226962-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یرانک   یرانک روتارپا   روتارپا ودود   اباب   کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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فیرش یتعنص  هاگشناد  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6262402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SV040IG5AH رترونیا تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاو ولیک  روتوم 5.5  رود  لرتنک  - 

KW1.1 رود یمونیمولآ 1500  نژوتوم  - 
1201092205000382 زاین :  هرامش 

فیرش یتعنص  هاگشناد  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
SV040IG5AH رترونیا - - 

تاو ولیک  روتوم 5.5  رود  لرتنک  - 
KW1.1 رود یمونیمولآ 1500  نژوتوم  - 

دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1459974111 یتسپ :  دک  کالپ 71 ،  یمساق ، دیهش  نابایخ  یربکا ، دیهش  راولب  نیعم ، داتسا  راولب  یوربور  یدازآ ، نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66075614-021  ، 66075011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66075013-021 :: 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

KW1.1KW1.1 رود   رود   15001500 یمونیمولآ   یمونیمولآ نژوتوم   نژوتوم تاو -  -  تاو ولیک   ولیک   5.55.5 روتوم   روتوم رود   رود لرتنک   لرتنک  -  - SV040 IG5AHSV040IG5AH  رترونیا رترونیا ناونع : : - - ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشناریا هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  ینوئدراکآ  یلیر  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090327000028 زاین :  هرامش 

رهشناریا هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   K-SH لدم ینوئدراکآ  ییوشک  دنب  هار  الاک :  مان 

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

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

تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  ینوئدراکآ  یلیر  دنبهار 

9918734311 یتسپ :  دک  نفلت 05437222796 ،  رهشناریا  هاگدورف  رهشناریا -  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222799-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227746-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگدورف هاگدورف ینوئدراکآ   ینوئدراکآ یلیر   یلیر دنبهار   دنبهار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ییوراد مولع  یزاسوراد و  هدکشناد   :: 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

6261269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  دروم  هدیدرگ .  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090374000015 زاین :  هرامش 

ییوراد مولع  یزاسوراد و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  ویو  ین  وی  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC323LR3-VSPF28-F لدم لسکیپاگم  ماد 3  یفقس  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یناتسا هدننک  نیمات  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7914954561 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  عمتجم  نارگراک  هاگشزرو  یورهب  ور  نیسح  ماما  راولب  یادتبا  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33710406-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33710406-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط   ) ریواصت یزاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023001007 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا.ددرگ  هبساحم  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماد ماد یفقس   یفقس هکبش   هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 10 110 1

ریواصت ریواصت یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  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 17 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لوا تراپ  ) یتسویپ مالقا  ریاس  نیبرود و  زاس و  هریخذ  هاگتسد  یارجا  بصن و  هیهت و  تباب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094769000091 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد یتناراگ  تاصخشم و  اب  دشاب و  یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  فذح  هدش  رکذ  تاصخشم  زا  جراخ  تساوخرد 

راک مامتا  زا  سپ  هیوست 

1461713964 یتسپ :  دک  راهب ،  بنج  ینوناق - یکشزپ  بنج   - وردنک نیال  دمحا  لآ  لالج  زا  دعب  یناهفصا - یفرشا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35915096-021  ، 35915050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44264520-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140/235/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زگردنب یرادرهش  یاه  نیبرود  یرادنامرف و  هیولاراد  یلو  یایروپ   ftth حرط یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد یارجا   یارجا وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تباب   تباب ناونع : : ناونع 103103

یرادرهش یرادرهش یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   ftthftth حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030411000061 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دشابیم رابنا  رد  دوجوم  همیمض  لیاف  رد  تاصخشم  اب  ماد  نیبرود   17 میراد ) زاین  تلاب  نیبرود  و7  ماد ) نیبرود  دادعت 1  ) همیمض لیاف  رد  زاین  دروم  مالقا  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا روتکاف  شیپ  / دات یزادنا و  ار  بصن و  زا  دعب  یراک  زور  تخادرپ 20  / دشابیم یمازلا  یحم  زا  دیدزاب  / ددرگ لاسرا  ییارجا  نلپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردیح 09128052057 مناخ  ناشخرد  یاهدادعتسا  زکرم  لاصو پ56  زرواشک خ  راولب  هژورپ  راولب  سردا  / ددرگ

1417653769 یتسپ :  دک  هقبط 6 ،  نارهت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633655-021  ، 81633676-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81633664-021 :: 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

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6261967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد تمیق  تسویپ  تسیل  قبط   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) یریوصت تراظن  یاه  نیبرود  سا  یپ  وی  سکاب و  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش

1101000278000314 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  لتاراف  هدنزاس  عجرم   PARALBOX لدم سا  یپ  وی  لاراپ  هبعج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 105105

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود ساسا   یپیپ   ویوی   وو   سکاب   سکاب بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

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

6261980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشت  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  ، هاگتسد  43 دادعت ، DS -2CD2043G2-I لسکیپاگم تلاب 4  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090049004278 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD1631FWD-I لدم تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 43 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت نفلت  یقداص  یاقآ  سانشراک : مان  ریا ، ناریا  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  الاک :  لیوحت   ، ههام هس  یلام  تخادرپ  نامز  هوحن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 02146624106

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6262001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشت  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  ، ددع  8 دادعت ، DS -2CD2143G2-I لسکیپاگم تلاب 4  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090049004277 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   TC-360R لدم ریغتم  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت نفلت  یقداص  یاقآ  سانشراک : مان  ریا ، ناریا  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  الاک :  لیوحت   ، ههام هس  یلام  : تخادرپ  نامز  هوحن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 02146624106

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   هباشت   هباشت تهج   تهج افرص   افرص هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا ،، هاگتسد هاگتسد   4343 دادعت دادعت ،،   DS  -2CD2043G2 - IDS -2CD2043G2 - I لسکیپاگم   لسکیپاگم   44 تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 107107

.دشاب .دشاب یمیم   هباشت   هباشت تهج   تهج افرص   افرص هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا ،، ددع ددع   88 دادعت دادعت ،،   DS  -2CD2 143G2 - IDS -2CD2 143G2 - I لسکیپاگم   لسکیپاگم   44 تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 108108
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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 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

6262002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشت  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  ، ددع  8 دادعت ، DS -2CD2143G2-I لسکیپاگم تلاب 4  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090049004277 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   TC-360R لدم ریغتم  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت نفلت  یقداص  یاقآ  سانشراک : مان  ریا ، ناریا  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  الاک :  لیوحت   ، ههام هس  یلام  : تخادرپ  نامز  هوحن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 02146624106

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6262059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاقلعتم  اب  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000154 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تارم هنایار  زیهجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   TS2TSJ35T لدم  TB 2 تیفرظ  External کسید دراه  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنوگ ره  تروص  رد...ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  اددجم  جارختسا و  هناماس  زا  یتسویپ  مرف...ددرگ  یرازگراب  روتکاف  شیپ...دشابیم  ههامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
..دوش هتفرگ  سامت  یدارم  هرامش 09183332310 اب  لاوس 

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

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222888-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   هباشت   هباشت تهج   تهج افرص   افرص هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا ،، ددع ددع   88 دادعت دادعت ،،   DS  -2CD2 143G2 - IDS -2CD2 143G2 - I لسکیپاگم   لسکیپاگم   44 تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 109109

TBTB  22 تیفرظ   تیفرظ   ExternalExternal کسید   کسید دراه   دراه هطوبرم -  -  هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم اباب   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6262074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخوس هاگیاج  رد  بصن  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005631000008 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناقزار  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هب تاصخشم  دشاب و  یم  باهذ  بایا  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  باستحا  اب  هدش  هداد  تمیق  هک  تخوس  هاگیاج  رد  بصن  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  - 

تسویپ
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  12 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

هیدنرز رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب و یم  باهذ  بایا  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  باستحا  اب  هدش  هداد  تمیق  هک  تخوس  هاگیاج  رد  بصن  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشب یم  هیدنرز  هواس و  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا  دش و  دهاوخ  تخادرپ  تسارح  لک  هرادا  دات  زا  دعب  هنیزه  اذل  تسویپ  هب  تاصخشم 

3936151111 یتسپ :  دک  یرادرهشراولب ،  ناقزاررهش  هیدنرز  ناتسرهش  هیدنرز ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45322500-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45322210-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نزرواد ناتسرهش  نانیزم  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  هب  نیبرود  بصن  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096259000005 زاین :  هرامش 

نزرواد ناتسرهش  یزکرم  شخب  نانیزم  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

ددع  9 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

نزرواد یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هقطنم  یموب  ناینب و  شناد  یدیلوت و  یاه  تکرش  اب  تیولوا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازوجم تسویپ و  لیاف  یرازگراب  هب  مازلا  *

9639151374 یتسپ :  دک  نانیزم ،  یاتسور  نزرواد ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44923754-051  ، 44924473-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44924473-051 :: 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

نیبرود نیبرود بصن   بصن یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6262390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابا فجن  یفطل  هناخ  یتظافح  متسیس  لیمکت  تهج  اگم  جنپ   britom کرام رآ  یو  ید  نیبرود  هیذغت  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003365000230 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناریگجاب هداز  رگسع  مظعا  هدننک  هضرع  عجرم   TECHVISION یتراجت مان   AS-31030 لدم یتظافح  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیلخت  یریگراب و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنک یم  قرف  تساوخرد  هب  انب  الاک  هیلخت  لحم 

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و 

8158184411 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هرامش 13  هچوک  رهمگرزب  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32665411-031  ، 32607047-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611887-031 :: 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

دابا دابا فجن   فجن یفطل   یفطل هناخ   هناخ یتظافح   یتظافح متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت تهج   تهج اگم   اگم جنپ   جنپ   britombritom  کرام کرام رآرآ   یویو   یدید   نیبرود   نیبرود هیذغت   هیذغت هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113
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رهشمالسا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  زاین  دروم  مالقا  مامت  هارمه  هب  دابآ  یسوم   - هیدیعس  - داتس زکرم  هس  تهج  رادم  نیبرود  لماک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشمالاکدک 

یمازلا دیدزاب 
1101091060000048 زاین :  هرامش 

رهشمالسا 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 : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  هعلاطم  تقد  اب  تسویپ  لیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  دراه و ...  - چوس - سا یپ  وی  - اه زاس  هریخذ  - کر اه و  نیبرود  تاصخشم DVR و 

دوش تسویپ  یلک  تروص  هب  هب  تمیق  دروآرب  دیدزاب و 
یرافغ  09122616905

3318638677 یتسپ :  دک  رهشمالسا ،  تشادهب  هکبش  دابآ  مارهب  یادتبا  زامن  نادیم  هب  هدیسرن  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51081133-021  ، 51081000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56346972-021 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا مامت   مامت هارمه   هارمه هبهب   دابآ   دابآ یسوم   یسوم  - - هیدیعس هیدیعس  - - داتس داتس زکرم   زکرم هسهس   تهج   تهج رادم   رادم نیبرود   نیبرود لماک   لماک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
یمازلا یمازلا دیدزاب   دیدزاب دشابیم   دشابیم هباشمالاکدک   هباشمالاکدک

1 141 14
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نارهت بونج  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6262516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  فبط  هتسب (  رادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003165000180 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  بونج  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
 ( تسویپ تسیل  فبط  هتسب (  رادم  نیبرود  تازیهجت  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  14 دادعت : 

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

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

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

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

33891463-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل فبط   فبط هتسب (  (  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 115115
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مهن هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

vms security تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(12 زاف ) یبونج سراپ  مهن  هاگشیالاپ 

.دشاب یم  ریداقم 81  عمج  متیآ و   2 یاراد اضاقت 
1101097587000397 زاین :  هرامش 

مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ متسیس  کرا  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   GEOVISION یتراجت مان   GV-TOWER VMS لدم هتسب  رادم  نیبرود  ییوئدیو  تیریدم  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

vms security :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طیارش اضاقت و  قباطم  اقیقد " هناگادج و  تروص  هب  دیاب  زین  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هناماسرد ، هطوبرم  لودج  لیمکت  رب  هوالع  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما و  رهم و  هیهت و  تسو  کرادم  دانسا و  مالعتسا و 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463715-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم     8181 ریداقم   ریداقم عمج   عمج وو   متیآ   متیآ   22 یاراد یاراد اضاقت   اضاقت ( ( 1212 زاف زاف )) یبونج یبونج سراپ   سراپ مهن   مهن هاگشیالاپ   هاگشیالاپ   vms securityvms security ناونع : : ناونع 1161 16
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادعت  حرش و  قباطم  ملق   6 دراه ...  سا .  یپ  وی  چوس .   . ماد نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000335 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  رثکادح 3  هجو  تخادرپ 

تسویپ تاصخشم  قباطم 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  زاوها )  ) نامزاس یاهرابنا  هرادا  ات  هیلخت  لمح و  هنیزه 

 . ددرگ یم  مالعا  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  تاصخشم ،  روتکاف و  شیپ  ندوبن  همیمض  تروص  رد 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: 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

تسویپ تسویپ دادعت   دادعت وو   حرش   حرش قباطم   قباطم ملق   ملق   66 دراه ...  ...  دراه ساسا .  .  یپیپ   ویوی   چوس .  .  چوس  . . ماد ماد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1171 17
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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 " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف ناتسا  رون  مایپ  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 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهعرب لاسرا  هنیزه  (- ددرگ یراذگراب  لیمکت و  امازلا  لیاف  ) تسویپ لیاف  قبط  طقف  هتسب  رادم  نیبرود  یتظافح و  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  اتفا  زوجم  - هدننک نیمات 

1101090270000055 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  نوتیرب  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نوتیارب  یتراجت  مان   NVR6B32P-N53-2H لدم هکبش  تحت   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
یدشرا یلع  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143638565 یتسپ :  دک  هرامش 10 ،  هچوک  یبرغ  یلحاس  نابایخ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2253161-0713  ، 32253161-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32254093-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6262589 تراظن  نیبرود  لکد  یارجا  بصن و  تازیهجت و  هحفص 58)نیمأت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

یراذگراب6262925 لیمکت و  امازلا  لیاف  ) تسویپ لیاف  قبط  طقف  هتسب  رادم  نیبرود  یتظافح و  مالقا 
.تسا یمازلا  اتفا  زوجم  - هدننک نیمات  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  (- ددرگ

هحفص 72) 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

قیرح6261504 مالعا  ءافطا و  یتاسیسات و  ینامتخاس و  یاهراک  هحفص 29)ماجنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هچراپکی6262046 قیرح  مالعا  هحفص 29)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

نیمات نیمات هدهعرب   هدهعرب لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه (-(- ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب وو   لیمکت   لیمکت امازلا   امازلا لیاف   لیاف )) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط طقف   طقف هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود وو   یتظافح   یتظافح مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
.تسا .تسا یمازلا   یمازلا اتفا   اتفا زوجم   زوجم -- هدننک هدننک

1 181 18
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) 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

رورس6261439 سسکا  هحفص 34)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003972000085 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهنامتخاس هواجریم ، کلیم و  یزرم  یاه  هنایاپ  لماش  ناتسا  لامش  یظافحتسا  هزوح  یزاس  هطوحم  ینامتخاس و  یاه  هژورپ  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادهاز  راب  هنایاپ  اه و  هناخرادهار  هار ، سیلپ  یاههاگساپ  هاگرارق و  ددرت ، نوناق 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

یدازآ نابایخ   ، 9816816147 یتسپ :  دک  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یعرف6261307 رباعم  زا  یخرب  ددرترپ و  یاهراولب  یلوط  یشک  طخ  ییارجا  هحفص 11)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یظافحتسا6261669 هزوح  یزاس  هطوحم  ینامتخاس و  یاه  هژورپ  هاتوک  تسیل  هحفص 15)تهج  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طخ6262705 یور  فقوتو  زمرق  غارچ  زا  روبع  تافلخت  تبث  یاه  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  یزاسهب 
تعرس تبث  هدایپ و  رباع 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یزاس   یزاس هطوحم   هطوحم وو   ینامتخاس   ینامتخاس یاه   یاه هژورپ   هژورپ هاتوک   هاتوک تسیل   تسیل تهج   تهج ناونع : : ناونع 1191 19
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طخ6262705 یور  فقوتو  زمرق  غارچ  زا  روبع  تافلخت  تبث  یاه  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  یزاسهب 
تعرس تبث  هدایپ و  رباع 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تفن ابص  ینامتخاس  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-م-379 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

offers.sabanaft.com :: عبنم :: 1401/11/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیاین هژورپ  قیرح  ربارب  رد  مواقم  یاهبرد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شیاین هژورپ  قیرحربارب  رد  مواقم  یاه  برد  ژالگر  بصن و  بصن و  لحم  ات  لمح  یریگراب ، یزادناراب ، دیرخ ،

تسیابیم هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  هیلک  دانسا -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر ، غلبم 2/000/000  زیراو  لایر -  نیمضت 5.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن مادقا  الاک  تلاصا  یهاوگ  هئارا  ذخا و  هب  تبسن  راک  مامتا  رد  دنشاب و  نارهت  یرادرهش  یناشنشتآ  نامزاس  زا  هیدأت  ای  یهاوگ  یاراد 

هرامش 172 باتفآ  ناتسوب  یوربور  یبرغ  کنو  نابایخ  یئاهب  خیش  نادیم  نارهت ،  ، :: سردآ سردآ

هبنشراهچ ات  هبنش  یاهزور  رد  سامت  ای 311  یلخاد 328 و   86769000 :: نفلت نفلت
یلا 15 تعاس 9  زا 

www.sabanaft.com :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ربارب   ربارب ردرد   مواقم   مواقم یاهبرد   یاهبرد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

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

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

زا 136 ھحفص 87 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7jmuwkne67l5x?user=37505&ntc=6261946
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6261946?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6262425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** دوش لماک  تقد  تساوخرد  هب  8  * قیرح دض  برد  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  دیدزاب 

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 
1101093823000471 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

** دوش لماک  تقد  تساوخرد  هب  8  * قیرح دض  برد  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  دیدزاب 

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح دضدض   برد   برد تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 12 112 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6262913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SR27 لدم وکرد  یتعنص  هورگ  تقرسدض  قیرحدض و  لیتسا  شکور  یزلف  رورس  قاتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005033000112 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

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

ماهبا تروص  رد  -4 .دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  ربرابنا  ات  لمح  هنیزه  - 3  . دشاب یم  یدقن  تروص  هب  دیرخ  -2 دشاب .  یم  هباشم  دک  زا  هدافتسا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  ساسارب  تاصخشم.دیریگب  سامت  یلخاد 132   37 یلا یاه 0712276930 هرامشاب 

7145647371 یتسپ :  دک  ترجه ،  راولب  یادتبا  قباس -) یسلطا   ) مئاق نادیم  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32276930-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273250-071 :: 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

ییولیک6261443 قیرح 12  افطا  هحفص 29)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6261504 مالعا  ءافطا و  یتاسیسات و  ینامتخاس و  یاهراک  هحفص 29)ماجنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6261946 ربارب  رد  مواقم  یاهبرد  هحفص 8)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

هچراپکی6262046 قیرح  مالعا  هحفص 29)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6262296 یافطا  مالعا و  متسیس  تالاکشا  هحفص 29)عفر  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هبعش6262328 قیرح  ءافطا  متسیس  یارجاو  هحفص 29)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6262425 دض  برد  هحفص 8)تخاس  قیرح  ( قیرح

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

6262913SR27 لدم وکرد  یتعنص  هورگ  تقرسدض  قیرحدض و  لیتسا  شکور  یزلف  رورس  قاتا  هحفص 8)برد  قیرح  ( قیرح

SR27SR27  لدم لدم وکرد   وکرد یتعنص   یتعنص هورگ   هورگ تقرسدض   تقرسدض وو   قیرحدض   قیرحدض لیتسا   لیتسا شکور   شکور یزلف   یزلف رورس   رورس قاتا   قاتا برد   برد ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

وراد اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6262520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  لدم 2475  سناسرولف  روتکتد  لسولف  هعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094348000005 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناریا کینورتکلا  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ورکیم  یتراجت  مان   MPS-10A لدم  10A لسوتف هلر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

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

یراذگ راب  تکرش  اضماو  رهم  اب  هناماس  رد  اددجم  نآ  لمیکت  زا  دعب  هعلاطم و  تقد  اب  ار  نآ  افطل  تسویپ  تسیل  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09372594848: سانشراک.دیئامن

 : یتسپ دک  وراد ،  اذغ و  تنواعم  نادهاز  مولع  هاگشناد  یرادا  عمتجم  یباسح  رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4346398167

33372056-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372057-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکتد6262294 - چیئوس رشرپ  هحفص 29)رتمونام - قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سناسرولف6262520 روتکتد  لسولف  هعطق  هحفص 90)دیرخ  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ دادعت  2727   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سناسرولف سناسرولف روتکتد   روتکتد لسولف   لسولف هعطق   هعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

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

6261216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ناشوا  نامتخاس  تاسلج  نلاس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000623 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  ناشوا  نامتخاس  تاسلج  نلاس  تازیهجت  - 

طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

یحالف  02135914983: سامت هرامش 
الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

یمیقم یاقآ   09122031583: دیدزاب یگنهامه و  نفلت 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناشوا   ناشوا نامتخاس   نامتخاس تاسلج   تاسلج نلاس   نلاس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 124124

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

6261304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سوپمیلا  یمشچود  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000551 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ سانشراک  / تسویپ تسل  قبط  الاک  / دشاب یم  دابارهم  هاگدورف  الاک  لیوحت  لحم  / دشابیم هدننک  نیم  ات  هدهع  هب  اه  هنیزه  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعجارم  تسویپ  تسل  هب  /61023163 یشیورد

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

simatender.ir :: عبنم :: 1401/11/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  قباطم  تاموزلم  یساکع و  نیبرود  مارتحا  اب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوپمیلا سوپمیلا یمشچود   یمشچود نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 125125

تاموزلم تاموزلم وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب ملیف  یساکع و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003576000149 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هلاس کی  لقادح  یتناراگ  اب   IS USM رتم یلیم  زنل 18-135  هارمه  هب   EOS 90D لدم نناک  لاتیجید  نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

IS USM رتم یلیم  زنل 18-135  هارمه  هب   EOS 90D لدم نناک  لاتیجید  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817733541 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  - نیدلادجمالم نابایخ  - ادهش نادیم  - یراس - ناردنزام یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33200272-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33200277-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب ملیف   ملیف وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6262564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لاصتا  لباق  یبناج  لیاسو  نیبرود  هب  لاصتا  تیلباق  عافترا  سوکوف و  تهج  میظنت  هتسدودربارب  ییامنگرزب 4،6،10،16 و25 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلوردیه مامت  هیاپ  پوکسورتسیه و  زنل  عاونا 

1101094897003777 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

نامرآ دوبهب  مینست  هدننک  هضرع  عجرم  نیتناژرآ  هدنزاس  روشک   COLPOSCOPE یتراجت مان   C.100 لدم نانز  یکشزپ  هنیاعم  پوکسوپلک  هاگتسد  الاک :  مان 
ECLERIS SRL هدنزاس عجرم 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6261216 لیاف  قبط  ناشوا  نامتخاس  تاسلج  نلاس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 15)هیهت ، نیبرود  ( نیبرود

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

ماد6261269 یفقس  هکبش  تحت  هتسب  رادم  هحفص 72)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سوپمیلا6261304 یمشچود  هحفص 15)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

ریواصت6261373 یزاس  هریخذ  هحفص 72)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ایروپ6261535  ffth حرط تاموزلم  هحفص 34)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نیبرود6261537 زاس و  هریخذ  هاگتسد  یارجا  بصن و  هیهت و  هحفص 72)تباب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نانز نانز یکشزپ   یکشزپ هنیاعم   هنیاعم پوکسوپلک   پوکسوپلک هاگتسد   هاگتسد ییامنگرزب -  -  ییامنگرزب ناونع : : ناونع 128128

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

یرادرهش6261569 یاه  نیبرود  حرط ftthو  هحفص 72)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6261886 نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 72)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6261887 هحفص 34)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسبرادم6261926 نیبرود  تازیهجت  قرب و  هکبش ، یزادنا  هار  بصن و  یزاس ، هدامآ  دیرخ ، هحفص 15)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6261967 تراظن  یاه  نیبرود  سا  یپ  وی  سکاب و  بصن  هحفص 72)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

باختنا6261980 دک  ناریا  ، هاگتسد  43 دادعت ، DS -2CD2043G2-I لسکیپاگم تلاب 4  نیبرود 
.دشاب یم  هباشت  تهج  افرص  هدش 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدش6262001 باختنا  دک  ناریا  ، ددع  8 دادعت ، DS -2CD2143G2-I لسکیپاگم تلاب 4  نیبرود 
.دشاب یم  هباشت  تهج  افرص 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدش6262002 باختنا  دک  ناریا  ، ددع  8 دادعت ، DS -2CD2143G2-I لسکیپاگم تلاب 4  نیبرود 
.دشاب یم  هباشت  تهج  افرص 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6262059TB 2 تیفرظ  External کسید دراه  هطوبرم -  تاقلعتم  اب  هحفص 72)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6262074 رادم  نیبرود  هحفص 72)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاموزلم6262157 یساکع و  هحفص 15)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود6262321 بصن  یارجا  هحفص 72)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

متسیس6262390 لیمکت  تهج  اگم  جنپ   britom کرام رآ  یو  ید  نیبرود  هیذغت  هاگتسد  کی  دیرخ 
دابا فجن  یفطل  هناخ  یتظافح 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادرب6262400 ملیف  یساکع و  هحفص 15)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

مالقا6262407 مامت  هارمه  هب  دابآ  یسوم   - هیدیعس  - داتس زکرم  هس  تهج  رادم  نیبرود  لماک  یارجا 
یمازلا دیدزاب  دشابیم  هباشمالاکدک  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  دروم 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6262516 ( تسویپ تسیل  فبط  هتسب (  رادم  نیبرود  هحفص 72)تازیهجت  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 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

ریداقم 626254581 عمج  متیآ و   2 یاراد اضاقت  ( 12 زاف ) یبونج سراپ  مهن  هاگشیالاپ   vms security
.دشاب یم 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نانز6262564 یکشزپ  هنیاعم  پوکسوپلک  هاگتسد  هحفص 15)ییامنگرزب -  نیبرود  ( نیبرود

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

یریوصت6262589 تراظن  نیبرود  لکد  یارجا  بصن و  تازیهجت و  هحفص 58)نیمأت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6262890 دادعت  حرش و  قباطم  ملق   6 دراه ...  سا .  یپ  وی  چوس .   . ماد هحفص 72)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یراذگراب6262925 لیمکت و  امازلا  لیاف  ) تسویپ لیاف  قبط  طقف  هتسب  رادم  نیبرود  یتظافح و  مالقا 
.تسا یمازلا  اتفا  زوجم  - هدننک نیمات  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  (- ددرگ

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رآرآ یویو   یدید    " " 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

متسیس6262390 لیمکت  تهج  اگم  جنپ   britom کرام رآ  یو  ید  نیبرود  هیذغت  هاگتسد  کی  دیرخ 
دابا فجن  یفطل  هناخ  یتظافح 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6261884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضف یرادهگنو  یمومع  تفاظن  ، ینف تاسیسات  یرادهگنو  ظفح  ، یرادهگنو ظفح  ، وپد ، هیلخت ، تفایرداهرابناروما تیریدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراداروما ماجناو  رابنا  یکیزیف  تظافح  ، زبس

1101001014000667 زاین :  هرامش 
روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هنایهام 3 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تظافح ، زبس یاضف  یرادهگنو  یمومع  تفاظن  ، ینف تاسیسات  یرادهگن  ظفح و  ، یرادهگنو ظفح  ، وپد ، هیلخت ، تفایرد ) اهرابناروما تیریدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09133791395 .تسویپ کرادم  قباطم  طیارش  ریاس.تسا  یمازلا  هناماسرددانسا  یکینورتکلا  ءاضماو  رهم  - 1( یراداروما ماجناو  رابنا  یکیزیف 

ههام 3 دادرارق.یبیبح

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32454772-034  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاضف یاضف یرادهگنو   یرادهگنو یمومع   یمومع تفاظن   تفاظن ،، ینف ینف تاسیسات   تاسیسات یرادهگنو   یرادهگنو ظفح   ظفح ،، یرادهگنو یرادهگنو ظفح   ظفح ،، وپد وپد ،، هیلخت هیلخت ،، تفایرداهرابناروما تفایرداهرابناروما تیریدم   تیریدم ناونع : : ناونع
یراداروما یراداروما ماجناو   ماجناو رابنا   رابنا یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح ،، زبس زبس

129129
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - نرک کت  45 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009614 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6262302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154616 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
emc unity xt san storage زاس هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ :  ناونع 

یهگآ حرش  یهگآ :  حرش 
یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دیرخ :  شور 

1401/12/03 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات  - - نرک نرک کتکت   4545 ناونع : : ناونع 130130

emc unity xt san s torageemc unity xt san s torage زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

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

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

زا 136 ھحفص 98 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vu6jks87dg9v2?user=37505&ntc=6261983
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6261983?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kcrk8zlxrtgz5?user=37505&ntc=6262302
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6262302?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دزی بارحم  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 NAS زاس هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
.دیئامرف هعجارم  تسویپ  هب 

1101030696000075 زاین :  هرامش 
دزی بارحم  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   NS4600EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   smartstor NAS 4TB زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج ددرگ ، یم  عوجرم  تلاصا  مدع  تروص  رد  ددرگ  یم  یسررب  یکشزپ  مولع  هاگشناد  فرط  زا  تاعطق  تلاصا  ، دشاب یم  ههام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  یناقهد 09138534435  سدنهم  هب  لاوس  هنوگره 

8917615469 یتسپ :  دک  دزی ،  بارحم  یادهش  ناتسرامیب  یدبا -  دیهش  نابایخ  ملعم -  نادیم  دزی -  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3520093-035  ، 35250093-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35256555-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تالایس 34 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009618 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دیئامرف .دیئامرف هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   NASNAS زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 132132

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات  - - تالایس تالایس 3434 ناونع : : ناونع 133133

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

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

زا 136 ھحفص 99 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b8t73ywgyscu3?user=37505&ntc=6262403
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6262403?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/njvwm2vumsb83?user=37505&ntc=6262414
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6262414?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریواصت6261373 یزاس  هریخذ  هحفص 72)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6261537 زاس و  هریخذ  هاگتسد  یارجا  بصن و  هیهت و  هحفص 72)تباب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاسیسات6261884 یرادهگنو  ظفح  ، یرادهگنو ظفح  ، وپد ، هیلخت ، تفایرداهرابناروما تیریدم 
یراداروما ماجناو  رابنا  یکیزیف  تظافح  ، زبس یاضف  یرادهگنو  یمومع  تفاظن  ، ینف

هحفص 96) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6261983 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - نرک کت  هحفص 96)45 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6262302emc unity xt san storage زاس هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 96)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

.دیئامرف6262403 هعجارم  تسویپ  هب  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   NAS زاس هحفص 96)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6262414 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تالایس هحفص 96)34 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( 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

ددع6261014 یزلف 500 یکیفارت  تباث  دنب  هحفص 58)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هاگدورف6262842 ینوئدراکآ  یلیر  دنبهار  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگدورف6262842 ینوئدراکآ  یلیر  دنبهار  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزومآ 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 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6261111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامن هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یراذگ  تمیق  تهج.تسا  هباشمدک  ناریا  / هنایار رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003471000719 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant DL 380 G6 X5560 SFF high perf server لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  یمظاک   ، نایردص سدنهم  یاقآ  هرامش 03137108647-45  اب  یگنهامه  یراذگ و  تمیق  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ یم  تروص  یلام  دانسا  شدرگ  یروانف و  ناسانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ 

8145813331 یتسپ :  دک  تشهب ،  تشه  راولب  هتسدلگ  غاب  نیسح خ  ماما  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37108746-031  ، 32218812-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکام یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک .دامن  تسویپ  ار  یتساوخرد  مالقا  تمیق  زیر  افطل  .دشابیم  تسویپب  یتساوخرد  مالقا  هیلک  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا لوبق  دروم  ینف  دات  اب  مالقا 

1101094667000060 زاین :  هرامش 
وکام یتعنص  یراجت    دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  اب  مالقا  هیلک  .دامن  تسویپ  ار  یتساوخرد  مالقا  تمیق  زیر  افطل  .دشابیم  تسویپب  یتساوخرد  مالقا  هیلک  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدننک  نیمات  هدهعرب  بصن  لمح و  هنیزه.تسا  لوبق  دروم 

5867113115 یتسپ :  دک  وکام ،  دازآ  هقطنم  نامتخاس  ناگرزاب  وکام  تیزنارت  هداج  رتمولیک 2  وکام ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3100-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34377979-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دامن .دامن هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق تهج.تسا   تهج.تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا // هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 134134

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 135135
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  رمشاک  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

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

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

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

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

6261812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تساوخرد  لمع  کالم   ) رمشاک سردم  دیهش  ناتسرامیب  رورس  دراه  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091343000125 زاین :  هرامش 

رمشاک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-507127-B21 لدم  GB 300 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  زور  هیوست.تسیمازلا 15 روتکاف  شیپ  قاصلا   . تسا تسویپ  تساوخرد  لصا  هدش و  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09159315744  : یوسوم سدنهم  سامت  .تسا  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسرامیب  رابنا  برد  الاک  لیوحت   . it

9671616674 یتسپ :  دک  داجس ،  ژاساپ  یوربور  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55227502-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55227501-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد لمع   لمع کالم   کالم  ) ) رمشاک رمشاک سردم   سردم دیهش   دیهش ناتسرامیب   ناتسرامیب رورس   رورس دراه   دراه دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 136136
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6261978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.new  . دننک قاصلا  هتشاد و  اتفا  همان  یهاوگ  ناگدننک  تکرش  همیمض  تاصخشم  قبط   HPE ProLiant DL380 G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دنبکا .راد  خیرات   . لانیجرا

1201004010000493 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 

new لانیجرا تسیمازلا .  روتکاف  شیپ  دننک .  قاصلا  هتشاد و  اتفا  همان  یهاوگ  ناگدننک  تکرش  همیمض  تاصخشم  قبط   HPE ProLiant DL380 G10 رورس - 
 . یمالعا ربمان  تراپ   . دنبکا

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

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

نیمات اب  روتکاف  روتکاف و  شیپ  قبط  کناب  طسوت  دات  زا  سپ  دشابیم و  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   . تسیرورض روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن . لوبق  دروم  هناماس  تادات  لحارم  رد  تمیق  شیازفا  دشابیم .  هام  ادودح 1  باسح  هیوست  تدم   . دش دهاوخ  هیوست  هدننک 

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464213-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

..newnew  . . دننک دننک قاصلا   قاصلا وو   هتشاد   هتشاد اتفا   اتفا همان   همان یهاوگ   یهاوگ ناگدننک   ناگدننک تکرش   تکرش همیمض   همیمض تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   HPE ProLiant DL380 G10HPE ProLiant DL380 G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع
 . . دنبکا دنبکا .راد   .راد خیرات   خیرات  . . لانیجرا لانیجرا

137137
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سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6261992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشابیم تسویپ  تسیل  یاراد  الاک (  دک  ناریا  هباشت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090847000125 زاین :  هرامش 

سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  هنایار  رورس  شک   DL380 G8 یرطاب الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاور قبط  تخادرپ  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  هب  لحم  رد  سانجا  لیوحت  هنیزه  دش -  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  خساپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگشناد  یروانف  سانشراک  طسوت  ربمان  تراپ  الاک و  تلاصا  دیئات  زا  سپ  هاگشناد 

یفجن 09375118564 ینف  یاه  یگنهامه  تهج 

9381931151 یتسپ :  دک  سخرس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  بوجحم -  دیهش  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34522422-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34528197-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل یاراد   یاراد الاک (  (  الاک دکدک   ناریا   ناریا هباشت   هباشت ناونع : : ناونع 138138
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دهشم هیرصتنم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - یتناراگ یاراد  لانیجروا -  ون و  تاعطق  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ - تاصخشم  اب  هنایار  رورس  هاگتسد  دادعت 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام ود  هیوست 

1101091531000016 زاین :  هرامش 
دهشم هیرصتنم  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

شلات یالاک  دوعسم  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  یدمحم  سدنهم  مناخ  اب  یرادا  تقو  رد   09153581071 لاوس هنوگ  ره  تهج  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9137776788 یتسپ :  دک  ینیمخ 25 ،  ماما  ینیمخ -  ماما  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32291964-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32291960-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  هب  رورس  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001225000057 زاین :  هرامش 

نالیگ هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE-DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و ار  مالعتسا  مرف  هک  یناگدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  تسا  یهیدب  .دشاب  یم  هخروم 1401/11/26 هبنشراهچ  زور  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  تئارق  دنیامنن ، روهمم 

4163935365 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  - یلزنا هداج   7 رتمولیک - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33888440-013  ، 34888444-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33720099-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - یتناراگ یتناراگ یاراد   یاراد لانیجروا -  -  لانیجروا وو   ونون   تاعطق   تاعطق دشاب - - دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ - - تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   هنایار   هنایار رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   22 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
ههام ههام ودود   هیوست   هیوست

139139

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش هبهب   رورس   رورس دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 140140
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دزی بارحم  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DL-380 g10 لدم هنایار  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
دیئامرف هعجارم  تسویپ  هب 

1101030696000074 زاین :  هرامش 
دزی بارحم  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج ددرگ ، یم  عوجرم  تلاصا  مدع  تروص  رد  ددرگ  یم  یسررب  یکشزپ  مولع  هاگشناد  فرط  زا  تاعطق  تلاصا  ، دشاب یم  ههام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  یناقهد 09138534435  سدنهم  هب  لاوس  هنوگره 

8917615469 یتسپ :  دک  دزی ،  بارحم  یادهش  ناتسرامیب  یدبا -  دیهش  نابایخ  ملعم -  نادیم  دزی -  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3520093-035  ، 35250093-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35256555-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیئامرف دیئامرف هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   DL-380 g10DL-380 g10 لدم   لدم هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 141141
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694001164 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشم  اب  رورس  هاگتسد  ددع   3

زکرم رابنا  برد  الاک  لیوحت 
دشابزکرم دات  دروم  الاک 

یموب هدننک  نیمات 
هام یلا 8 4 دهشم یکشرزپ  مولع  هاگشناد  یاهتخادرپ  لاور  قبط  هیوست 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ناونع : : ناونع 142142

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Hp Proliant DL 380 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یتساوخرد  یالاک  یهدهاشم  تهج  دشابیم ) هباشم  دکناریا  )

1101096783000663 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

مشق نایرآ  داگراساپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم  proliant رورس الاک :  مان 
هاگتسد 17 دادعت : 

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

یاضما رهم و  همان ، هرامش  گربرس ، اب  هناگادج و  تروص  هب   ) .دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ندرک  تسویپ  خساپ ، دیئات  یسررب و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  یلاسرا  خساپ  تروصنیا  ریغ  رد  تکرش ،)

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316113-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک یهدهاشم   یهدهاشم تهج   تهج دشابیم ) ) دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  ) ) Hp Proliant DL 380Hp Proliant DL 380 رورس   رورس ناونع : : ناونع 143143
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ینیمخ ماما  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 17 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست .IT دحاو دات  هب  زاین.ددرگ  جرد  یلک  یراذگتمیق  دوش و  هعلاطم.یتسویپ  لیاف  رد  لماک  تاحیضوت.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت زا  سپ  هتفه  ود 

1101090614001572 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دنمشوه یاه  هناماس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ماهر  رتسگ  هداد  دنمشوه  یاه  هناماس  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   D3700 لدم یهاگشیامزآ  رژولکنا  الاک :  مان 
ماهر رتسگ  هداد 

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

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-418367-B21 لدم  GB 146 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

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

زا سپ  هتفه  ود  هیوست  .IT دحاو دات  هب  زاین.ددرگ  جرد  یلک  یراذگتمیق  دوش و  هعلاطم.یتسویپ  لیاف  رد  لماک  تاحیضوت.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  زاین  خیرات  هب.لیوحت 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.دامن6261111 هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یراذگ  تمیق  تهج.تسا  هباشمدک  ناریا  / هنایار هحفص 100)رورس  رورس  ( رورس

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

رورس6261332 لیم  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6261433 هحفص 100)رورس  رورس  ( رورس

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

رورس6261439 سسکا  هحفص 34)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تساوخرد6261812 لمع  کالم   ) رمشاک سردم  دیهش  ناتسرامیب  رورس  دراه  دیرخ  تساوخرد 
( تسویپ

هحفص 100) رورس  ( رورس

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

همان6261978 یهاوگ  ناگدننک  تکرش  همیمض  تاصخشم  قبط   HPE ProLiant DL380 G10 رورس
 . دنبکا .راد  خیرات   . لانیجرا . new  . دننک قاصلا  هتشاد و  اتفا 

هحفص 100) رورس  ( رورس

رورس رورس کسید   کسید دراه   دراه یهاگشیامزآ - - یهاگشیامزآ رژولکنا   رژولکنا ناونع : : ناونع 144144
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6261992 ( دشابیم تسویپ  تسیل  یاراد  الاک (  دک  ناریا  هحفص 100)هباشت  رورس  ( رورس

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

یرتویپماک6262066 تاعطق  رورس و  هحفص 34)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ون6262234 تاعطق  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ - تاصخشم  اب  هنایار  رورس  هاگتسد  دادعت 2 
ههام ود  هیوست   - یتناراگ یاراد  لانیجروا -  و 

هحفص 100) رورس  ( رورس

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

تسویپ6262445 مالعتسا  حرش  هب  رورس  دیرخ  هحفص 100)مالعتسا  رورس  ( رورس

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

دیئامرف6262446 هعجارم  تسویپ  هب  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   DL-380 g10 لدم هنایار  هحفص 100)رورس  رورس  ( رورس

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

هحفص 100)رورس6262521 رورس  ( رورس

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

ریداقم 626254581 عمج  متیآ و   2 یاراد اضاقت  ( 12 زاف ) یبونج سراپ  مهن  هاگشیالاپ   vms security
.دشاب یم 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتساوخرد6262801 یالاک  یهدهاشم  تهج  دشابیم ) هباشم  دکناریا   ) Hp Proliant DL 380 رورس
.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب 

هحفص 100) رورس  ( رورس

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

رورس6262896 کسید  دراه  یهاگشیامزآ - هحفص 100)رژولکنا  رورس  ( رورس

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

6262913SR27 لدم وکرد  یتعنص  هورگ  تقرسدض  قیرحدض و  لیتسا  شکور  یزلف  رورس  قاتا  هحفص 8)برد  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناریا رامآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6261864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد صوصخم  یس  یلا  رفص  راب  جنر  الاب -  راشف  رتنس -  اتید  تیاس  گنیلوک  هاگتسد  رتیمسنرت  روسنس  ددع  ود  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
TS20 لدم زاساوه 

1101003013000157 زاین :  هرامش 
ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

راشف روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

دامن هعلاطم  امتح  ار  تمیق  داهنشیپ  لمعلاروتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965070-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریس هقطنم  رد  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریس هقطنم  هاگورین   SGT200 یاه نیبروت  تعرس  روسنس  ددع  تخاس 7  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094077000243 زاین :  هرامش 

یریس هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعاس عاونا  لرتنک ؛ یربهار و  نومزآ ، یریگ ، هزادنا  تازیهجت  تخاس  سیورس :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یریس رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمن شریذپ  دروم  طورشم  داهنشیپ  .ددرگ  لیمکت  امتح  تمیق  لوادج  .دوش  یرازگراب  داتس  هناماس  رد  اضما  رهم و  زا  سپ  هعلاطم و  دانسا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش دیق  تاحیضوت  ذخا  مالعتسا و  تهج  سانشراک  نفلت  .دشاب 

دک کالپ 12 ،  دازکاخ  خ  جروت -  نابایخ   - سردم دیهش  عطاقت  هب  هدیسرن  لالب  دجسم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  یریس ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1966653943 یتسپ : 

23380011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23382188-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنس رتنس اتید   اتید تیاس   تیاس گنیلوک   گنیلوک هاگتسد   هاگتسد رتیمسنرت   رتیمسنرت روسنس   روسنس ددع   ددع ودود   دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 145145

هاگورین هاگورین   SGT200SGT200 یاه   یاه نیبروت   نیبروت تعرس   تعرس روسنس   روسنس ددع   ددع تخاس  77   تخاس ناونع : : ناونع 146146
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ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SZICP-46-34 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6262159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  رنشیدناک  هربیو و  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6262844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - یقرب ریش   - کینورتکلا درب  - زمرق نودام  تنملا   ) هناخ  24 زمرق نودام  مضه  یشخب و   V50 لادلجک هاگتسد  سیورس  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( کیروبدیسا پمپ  روسنس و  ریطقت -  لماک  تس 

1101000141000356 زاین :  هرامش 
نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

قرب نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GRUNDFOS هدنزاس عجرم  لدم 97751128  یتعنص  تاسیسات  بآ  پمپ  یرادهگن  ریمعت و  تیک  الاک :  مان 
اناوت تعنص  و 
تس 1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم رد  هاگتسد  لیوحتو  دیئامرف  لصاح  سامت  هرامش 09166220237  هرامش  اب  عالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع اه 4  تنملا  دادعت  هجوت : 

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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   رنشیدناک   رنشیدناک وو   هربیو   هربیو روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 147147

 - - یقرب یقرب ریش   ریش  - - کینورتکلا کینورتکلا درب   درب -- زمرق زمرق نودام   نودام تنملا   تنملا  ) ) هناخ هناخ   2424 زمرق زمرق نودام   نودام مضه   مضه وو   یشخب   یشخب   V50V50 لادلجک   لادلجک هاگتسد   هاگتسد سیورس   سیورس وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
 ( ( کیروبدیسا کیروبدیسا پمپ   پمپ وو   روسنس   روسنس ریطقت -  -  ریطقت لماک   لماک تستس  

148148
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نارهت یا  هقطنم  بآ  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 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  نویساربیو  روسنس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001025000231 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  ES-500 نویساربیو روسنس  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تاناریمش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم الاک و  هئارا  زا  دعب  هام  ود  هجو  تخادرپ.دامرف  لصاح  سامت  ییاخود  رتکد  هرامش 09121863239  اب  یگنهامهو  لاوس  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دسرب هاگورین  رد  هطوبرم  سانشراک  دات  هب  دیاب  هئارا  دروم  یالاک.دش  دهاوخ  ماجنا  روتکاف  و 

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021  ، 8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویساربیو نویساربیو روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 149149
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09308852478 یرفعج خ   - vslll لدم Resmed کرامروتالیتنو یمدزاب  ولو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003859 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایرآ کینورتکلا  قفا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   BLUEPOINT MEDICAL یتراجت مان   SPIROTRUE A لدم روتالیتنو  هاگتسد  نایرج  روسنس  الاک :  مان 

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

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب یداهنشیپ  تمیق  -3 ددرگ هئارا  سکف و  رادیرخ  یارب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  -2 دشاب یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک تلاصا  بسچرب  دشابیم 5 - هام  هس  تخادرپ   - دشاب 4 صلاخ  تروص  هبو  تایلام  باستحا 

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

36225749-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: 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

رتنس6261864 اتید  تیاس  گنیلوک  هاگتسد  رتیمسنرت  روسنس  ددع  ود  هحفص 110)دادعت  روسنس  ( روسنس

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

هاگورین6262093  SGT200 یاه نیبروت  تعرس  روسنس  ددع  هحفص 110)تخاس 7  روسنس  ( روسنس

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

تسویپ6262159 ینف  تاصخشم  اب  رنشیدناک  هربیو و  هحفص 110)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

تنملا6262844  ) هناخ  24 زمرق نودام  مضه  یشخب و   V50 لادلجک هاگتسد  سیورس  ریمعت و 
 ( کیروبدیسا پمپ  روسنس و  ریطقت -  لماک  تس  یقرب -  ریش   - کینورتکلا درب  - زمرق نودام 

هحفص 110) روسنس  ( روسنس

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

نویساربیو6262948 روسنس  هحفص 110)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

روتالیتنو6262961 یمدزاب  هحفص 110)ولو  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روتالیتنو روتالیتنو یمدزاب   یمدزاب ولو   ولو ناونع : : ناونع 150150
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

"V AUTOMAT" LEVEL SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006408 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دارآ رهم  تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   LEVEL SWITCH یتراجت مان   Flanged Chamber لدم روانش  حطس  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1402/02/10 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ لیاف  قبط  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

هیولسع رد  سراپ  زاگ  تفن و  رابنا  برد  هیارک و  شیپ  تروصب  الاک  لیوحت 
83764960-021

m.zanganeh@pogc.ir

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

83764960-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

طسوتم6261345 درب  چیئوس  یارب  یرون  ربیف  لوژام  اتید و  هحفص 34)لباک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6261405"V AUTOMAT" LEVEL SWITCH(114 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6261406 هحفص 34)نس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دوش6261440 یرازگراب  امتح  تسیمازلا  اتفا  یهاوگ   C9200L-24P-4G-E وکسیس چیئوس 
دشابیمن دات  دروم  رفیر   ) یتناراگ اب  دنبکا  لانیجرا  NEW

هحفص 34) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کیتورکیم6261523  HEX-POE چیئوس هحفص 34)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6261887 هحفص 34)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

""V AUTOMAT" LEVEL SWITCHV AUTOMAT" LEVEL SWITCH ناونع : : ناونع 151151
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یرتویپماک6262066 تاعطق  رورس و  هحفص 34)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روتکتد6262294 - چیئوس رشرپ  هحفص 29)رتمونام - قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یاه6262534 چیئوس  اهکر و  یهدناماس  روظنم  هب  تسویپ  تسرهف  تازیهجت  یارب  هباشم  دک  ناریا 
ددرگ یرازگراب  اددجم  لیمکت و  امازلا  تسویپ  لیاف   / تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  دوجوم 

هحفص 34) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   الاک   الاک تاصخشم   تاصخشم یقرب   یقرب تاعطق   تاعطق ملق   ملق 1515 ناونع : : ناونع 152152
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یقرب تاعطق  ملق  15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288005812 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

چوس هبعج  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
جیرتراک زویف  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

جیرتراک زویف  الاک :  مان 
ددع 75 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
جیرتراک زویف  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

جیرتراک زویف  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
جیرتراک زویف  الاک :  مان 

ددع 90 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

جیرتراک زویف  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
تازیهجت روتامروفسنارت  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 
تازیهجت روتامروفسنارت  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

روتکاتنک الاک :  مان 
ددع 42 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24396-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.دشاب6261650 یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  یقرب  تاعطق  ملق  هحفص 116)15 چوس  ( چوس
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6261683GHIRARDI دنرب هحفص 34)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6262890 دادعت  حرش و  قباطم  ملق   6 دراه ...  سا .  یپ  وی  چوس .   . ماد هحفص 72)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6262245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرطم شیامن  هورگ  همانرب ,   2 یلدنص ددع   1000 همانرب ,  یناتسا 2  حرطم  هدنناوخ  همانرب , یا 3  هفرح  رون  توص و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
همانرب  3 یناتسا یرجم  همانرب ,  3 یناتسا
1101093228002510 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمرگرس رنه و  قالخ ، یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

سناس 5 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

52622091-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حرطم حرطم شیامن   شیامن هورگ   هورگ همانرب ,  ,  همانرب   22 یلدنص یلدنص ددع   ددع   10001000 همانرب ,  ,  همانرب   22 یناتسا   یناتسا حرطم   حرطم هدنناوخ   هدنناوخ همانرب , , همانرب یایا  33   هفرح   هفرح رون   رون وو   توص   توص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
همانرب همانرب   33 یناتسا یناتسا یرجم   یرجم همانرب , , همانرب   33 یناتسا یناتسا

153153
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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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6262434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا 2 هفرح  رون  توص و  متسیس  همانرب ,  یروشک 2  حرطم  حادم  هدنناوخ و  زا  توعد  رفن ,  یروشک 4  حرطم  نارنخس  زا  توعد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
همانرب

1101093228002511 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمرگرس رنه و  قالخ ، یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
همانرب 4 دادعت : 

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

:: 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

52622091-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6262502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

22 یایا   هفرح   هفرح رون   رون وو   توص   توص متسیس   متسیس همانرب ,  ,  همانرب   22 یروشک   یروشک حرطم   حرطم حادم   حادم وو   هدنناوخ   هدنناوخ زازا   توعد   توعد رفن ,  ,  رفن   44 یروشک   یروشک حرطم   حرطم نارنخس   نارنخس زازا   توعد   توعد ناونع : : ناونع
همانرب همانرب

154154

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه میساب   میساب یکیمانید   یکیمانید نوفورکیم   نوفورکیم وو   یتسد   یتسد میس   میس یبیب   نوفورکیم   نوفورکیم دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 155155
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.ددرگ رداص  تسویپ  لیاف  ساسارب  روتکاف  شیپ  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یرابتعا 3  تخادرپ 

یزردوگ 09123138548 یاقآ  تسیمازلا  یگنهامه 
1101096102001594 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   HYTERA یتراجت مان   POA47 لدم یتسد  میس  یب  نوفورکیم  الاک :  مان 

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

یناگوگ یچبارعا  حلاص  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 0102   10x10 cm زیاس قرب  میسقت  هبعج  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یوابرغ میرم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   KLOTZ یتراجت مان   SPK.MIC لدم نوفورکیم  هعطق  لباک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یرحب یامیپ  هار  روپ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   TECHNICAN یتراجت مان   XL7790 لدم نفورکیم  شیف  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاریش توصردنت  یکینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  ردنت  یتراجت  مان   TM-11 لدم میس  اب  یکیمانید  نوفورکیم  الاک :  مان 

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

ناگرهم زارف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   DYNACORD هدنزاس عجرم  نفورکیم  دربراک   XSR لباک الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تسویپ6261216 لیاف  قبط  ناشوا  نامتخاس  تاسلج  نلاس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 15)هیهت ، نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6261886 نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 72)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6261887 هحفص 34)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ددع6262245  1000 همانرب ,  یناتسا 2  حرطم  هدنناوخ  همانرب , یا 3  هفرح  رون  توص و  متسیس 
همانرب  3 یناتسا یرجم  همانرب ,  3 یناتسا حرطم  شیامن  هورگ  همانرب ,   2 یلدنص

هحفص 118) توص  ( توص
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یرادرب6262400 ملیف  یساکع و  هحفص 15)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

همانرب6262434 یروشک 2  حرطم  حادم  هدنناوخ و  زا  توعد  رفن ,  یروشک 4  حرطم  نارنخس  زا  توعد 
همانرب یا 2  هفرح  رون  توص و  متسیس  , 

هحفص 118) توص  ( توص

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

تاقلعتم6262502 هارمه  میساب  یکیمانید  نوفورکیم  یتسد و  میس  یب  نوفورکیم  هحفص 118)دیرخ :  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6261006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام - رتنیرپ - رنکسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001241 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناخترف یدارم  ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 1025  دیفس  هایس و  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یم  هتفرگ  لیوحت  هدش  هتساوخ  یتناراگ  اب  تسویپ و  لیاف  قبط  الاک  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام رتنیرپ -  -  رتنیرپ رنکسا -  -  رنکسا ناونع : : ناونع 156156

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6261097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000344 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یفیک رظان  داتو  الاک  لیوحتزا  دعب  هامکی  تخادرپ  تدم  دوش  یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030268000313 زاین :  هرامش 

نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  7 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگ  راب  روتکاف   - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک  یدقن -  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6731674586 یتسپ :  دک  نکسم ،  داینب  بنج  - ادهش راولب  - نیسره ناتسرهش  - هاشنامرک نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124120-083  ، 45122533-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45125004-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 157157

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 158158
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تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6261153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.لایشارتودنا یاه  هغیت  اب  هدافتسا  یارب  تلیاتسا  دیجیر  ددع  ود  لباترپ و  هیاپ  اب  ات 5  هرامش 1  هغیت  پوکسگنرال 5  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف الاک و  لیوحت  زا  سپ  هام  تخادرپ 2 

1101095549000725 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

SHENZHEN HUGEMED هدنزاس عجرم   VLRM لدم فرصم  مئاد  هغیت  روتینام و  ندوب  ازجم  تیلباق  اب  ییوئدیو  پوکسوگنیرال  هاگتسد  الاک :  مان 
HUGEMED یتراجت مان  راصعا  بطارف  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL TECHNICAL DEVELOPMENT CO.LTD

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  ناتسرامیب و  برد  الاک  لیوحت  دشاب ، یم  هدنشورف  هدهع  هب  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و  هنیزه  یتناراگ ، لاسود  یاراد  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  یدسا ، سدنهم  یاقآ  ای 09155038381  هرامش 05138722131  اب  قیقد  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب ، یم  هدنشورف  هدهعرب 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722045-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباترپ لباترپ هیاپ   هیاپ اباب     55 اتات     11 هرامش   هرامش هغیت   هغیت   55 پوکسگنرال   پوکسگنرال وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 159159
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6261213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000372 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ماس هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   S27NC725 لدم  in 27 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

کینورتکلا
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ولفسوی  09374641849 .دشابیم تسویپ  طیارش  مامت.تسا  زاین  دروم  چنیا  روتینام 27   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503409-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا س )  ) همطاف ترضح  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6261354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 160160

یرتویپماک یرتویپماک یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 16 116 1
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یتسویپ یاه  تسیل  قبط  یرتویپماک  یرازفا  تخس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093808000012 زاین :  هرامش 

هیمورا س   همطاف   ترضح  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   24XS610HV لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
نایزاین هلادابع  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   M1217 لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

نارماک هعسوت  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PARTNER یتراجت مان   RP600 لدم یهاگشورف  قودنص  شیف  رودص  یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 43 زیاس  43SM5C لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

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

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اریو  دنپس  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم   GRAPHON 4400 لدم  DATALOGIC ناوخ دکراب  رنکسا  الاک :  مان 
اریو دنپس 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

تعنص نایار  ءامس  هدننک  هضرع  عجرم   DATALOGIC یتراجت مان   GRYPHON IGEF4400 2D لدم یتسد  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
تختیاپ هنایار  رتسگ  کت  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   GENIUS یتراجت مان   DX110PS2 لدم هنایار  میس  اب  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات ادبم  زا  الاک  لمح  - دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  طیارش  یاضما  رهم و  لیمکت ،  - دریگ یم  ماجنا  نامزاس  یتالماعم  همان  نآ  قبط  هلماعم  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دیق  روتکاف  شیپ  رد  هدوزفا  شزرا  لومش  تروص  رد  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دصقم 

5714613111 یتسپ :  دک  یتشهبدیهش ،  هارراهچ  یناشاک  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254325-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32254325-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا دات  دروم  زین  هباشم  یالاک  دک  ناریا   ) تسویپ ینف  تاصخشم  اب   Alborz B9 لدم رویتنام  تهج  یلارت  ددع   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000364 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
رازبا کشزپ  ریذپ  راک  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   RT.20 لدم رتم  یسکا  سلاپ  گنیروتینام و  یاه  هاگتسد  نوتس  کت  راد  خرچ  یلارت  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968644871 یتسپ :  دک   ، 36 کالپ یمارهب  کباب  دیهش  هچوک  رفظ  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دیئات  دروم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ، تسیل  حرش  ینف  تاصخشم  اب  راشف  گنیروتینام  رتلوه  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093510000363 زاین :  هرامش 

ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  هدننک :  رازگرب 
بلق نارهت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   ASPEL یتراجت مان   ABPM لدم یکشزپ  راشف  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لقادح.تسا نارهت  زا  جراخ  بصن  .دراد  بصن  هب  زاین  تسویپ  قبط  ینف  تاصخشم  ، رهشمالسا لیوحت  لحم  ، تسا لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تمیق نودب  تمیق و  اب  روتکاف  شیپ.دننک  مان  تبث  ناریا  ناوت  هناماس  رد  دیاب  ناگدننک  تکرش  لاس  کی  لقادح  یتناراگزور  تمیق 45  رابتعا 

1968656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  - یمارهب کباب  دیهش  نابایخ  - رایدنفسا هب  هدیسرن  (- جع ) رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88650905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88650946-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رویتنام رویتنام تهج   تهج یلارت   یلارت ددع   ددع   66 ناونع : : ناونع 162162

.تسا .تسا دیئات   دیئات دروم   دروم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ ، ، تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   راشف   راشف گنیروتینام   گنیروتینام رتلوه   رتلوه هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 163163

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیلقا یلاع  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6262073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم دوجوم  تسویپ  هب  رظن  دروم  لدم  هدش و  باختنا  هباشم  دک  ناریا  سوام ) دروبیک و  دراه و  ، روتینام اه  ( الاک  یارب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003910000019 زاین :  هرامش 
دیلقا یلاع  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   S22A310X  + لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   PLEXTOR هدنزاس عجرم  ماقرا  راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   PLEXTOR یتراجت مان   512M5S لدم  GB 512 تیفرظ کسید  دراه  الاک :  مان 

SSD عون ناویات 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان   WTA-00003 لدم هنایار  دروبیک  سوام و  عون  تس  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

دیلقا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص هب  زین  روتکاف  شیپ  بلاق  رد  ار  الاک  ییاهن  تمیق  هناماس ، رد  اه  الاک  ماخ  تمیق  جرد  رب  هوالع  امتح  تسیابیم  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامرفب لاسرا  تسویپ 

7381943885 یتسپ :  دک  دیلقا ،  یلاع  شزومآ  زکرم  تمالس -  نادیم  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  دیلقا ، دیلقا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44534469-071  ، 44534467-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44534056-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوام سوام وو   دروبیک   دروبیک وو   دراه   دراه ،، روتینام روتینام ناونع : : ناونع 164164

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داباهم هبعش  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: 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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ یج  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005787000021 زاین :  هرامش 

داباهم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
22G.PLUS.GDM226LN - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داباهم رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5915916383 یتسپ :  دک  داباهم ،  یعامتجا  نیمات  نامزاس  دیحوت   راولب  داباهم  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42440401-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42440401-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالپ سالپ یجیج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 165165

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کیریس نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6262264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090661000035 زاین :  هرامش 

کیریس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
کیریس رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن درخ  یدرمن  یسوم  سامت 09177655451 و09164279841  هرامش  تسویپ  تاصخشم  قبط  سومو  تروبیک  اب  لماک  سیک  هاگتسد   4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  تخادرپ  داتو  لاسرا  سپ  دشابیم 

7946117971 یتسپ :  دک  ییالیب ،  یمساق  خیش  خ  کیریس -  ناتسرهش  کیریس ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42374968-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42374968-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 166166

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6262286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا  ) تسویپ تاصخشم  قباطم  شزرو  تست  هاگتسد  بلق و  متیر و  رتلوه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003699000106 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بلق نارهت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   ASPEL یتراجت مان   ASPEKT 812 لدم یکشزپ  یبلق  متیر  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

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

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ مازلا روتکاف  شیپ  تمیق و  داهنشیپ  یراذگراب  / دشاب یم  دات  دروم  هدش  مالعا  تسویپ  تاصخشم  اب  طقف  طقف و  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971658749 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  لک  هرادا  یگیر -  دیهش  نابایخ  یاهتنا  راهباچ -  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31283000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35321414-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم شزرو   شزرو تست   تست هاگتسد   هاگتسد وو   بلق   بلق وو   متیر   متیر رتلوه   رتلوه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 167167
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هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6262834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تاصخشم 

.هدنشورف هدهع  هب  زکرم  نیا  برد  ات  لاسرا  هنیزه 
خافت 09168189887 یاقآ  سانشراک  اب  سامت 

1101091734000069 زاین :  هرامش 
هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هدننک  هضرع  عجرم   OLYMPUS یتراجت مان   N3629160 هسانش دک   OEV-261H لدم یکشزپ  روتینام  الاک :  مان 
سراف

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

شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تاصخشم 

.هدنشورف هدهع  هب  زکرم  نیا  برد  ات  لاسرا  هنیزه 
خافت 09168189887 یاقآ  سانشراک  اب  سامت 

6473161154 یتسپ :  دک  هپت ،  تفه  رکشین  امنیس  بنج  هپت  تفه  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42866240-061  ، 42866243-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42866243-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ 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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ناجونم ناتسرهش  نادنز  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 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

6262915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  رتویپماک  سیک  روتینام و  ، رتنیرپ هاگتسد  کی  دک  ناریا  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030516000014 زاین :  هرامش 

ناجونم ناتسرهش  نادنز  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  دک  ناریا  تساوخرد  - 

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

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

دک ناریا  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7891743797 یتسپ :  دک  یراتکه ،  کرهش.ناجونم 65 ناجونم ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43300647-034  ، 43300646-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43300647-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتینام6261006 رتنیرپ -  هحفص 121)رنکسا -  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 121)روتینام6261097 روتینام  ( روتینام

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

هحفص 121)روتینام6261127 روتینام  ( روتینام

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

لباترپ6261153 هیاپ  اب  ات 5  هرامش 1  هغیت  پوکسگنرال 5  هحفص 121)وئدیو  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 121)روتینام6261213 روتینام  ( روتینام

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

یرتویپماک6261354 یرازفا  تخس  هحفص 121)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

رویتنام6261792 تهج  یلارت  ددع  هحفص 121)6  روتینام  ( روتینام

.تسویپ .تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم اباب   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک وو   روتینام   روتینام ،، رتنیرپ رتنیرپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دکدک   ناریا   ناریا تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 169169

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

دک6261981 ناریا  تسویپ ، تسیل  حرش  ینف  تاصخشم  اب  راشف  گنیروتینام  رتلوه  هاگتسد  کی 
.تسا دیئات  دروم  هباشم 

هحفص 121) روتینام  ( روتینام

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

یرتویپماک6262066 تاعطق  رورس و  هحفص 34)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سوام6262073 دروبیک و  دراه و  ، هحفص 121)روتینام روتینام  ( روتینام

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

سالپ6262075 یج  هحفص 121)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6262264 هنایار و  هحفص 121)سیک  روتینام  ( روتینام

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

دک6262286 ناریا  ) تسویپ تاصخشم  قباطم  شزرو  تست  هاگتسد  بلق و  متیر و  رتلوه  هاگتسد 
( هباشم

هحفص 121) روتینام  ( روتینام

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

یکشزپ6262834 هحفص 121)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

تسیل6262915 تاصخشم  اب  رتویپماک  سیک  روتینام و  ، رتنیرپ هاگتسد  کی  دک  ناریا  تساوخرد 
.تسویپ

هحفص 121) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

هتسبرادم6261886 نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 72)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6261926 نیبرود  تازیهجت  قرب و  هکبش ، یزادنا  هار  بصن و  یزاس ، هدامآ  دیرخ ، هحفص 15)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 136 ھحفص 133 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

6261082OPManager Enterprise subscription model annual 250 سنسیال دیرخ 
Device 2 User +2500NFA+250NCM+2FWA+250APM

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لک6261293 هرادا  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  هکبش  ، هحفص 17)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6261332 لیم  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6261550d-soc بو تحت  رازفا  مرن  هحفص 17)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6262006( گربراب  ) یرهش راب  دانسا  تبث  هناماس  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6262775(. تسویپ لودج  قبط   ) هکبش زاین  دروم  رازفا  تخس  رازفا و  هحفص 17)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

یریوصت6261967 تراظن  یاه  نیبرود  سا  یپ  وی  سکاب و  بصن  هحفص 72)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6262589 تراظن  نیبرود  لکد  یارجا  بصن و  تازیهجت و  هحفص 58)نیمأت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یارب6262591 هتکرح  شش  لیقثرج  هاگتسد  یزادنا 6  هار  بصن و  لمح ،  هیهت ،  لماش :  هصقانم  هس 
بصن هیهت  رتمیلیم -  تماخض 5/5  اب  چنیا  ادج 6  یدالوف  هلول  دیرخ  ژاپمپ -  یاه  هاگتسیا 

دس یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  و 

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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

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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002812 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   DATA-NP115G لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

یباراد رابج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Universal یتراجت مان  ( PRM01(43-65 لدم روتکژورپ  وئدیو  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناگنز رجف  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEKI یتراجت مان   96x96 cm داعبا نویسکژورپ  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

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

یروانف و هدننک  هضرع  عجرم  راگن  هکبش  لایور  تاعالطا  یروانف و  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   M 10 لوط  K-NET PLUS لدم  HDMI لباک الاک :  مان 
راگن هکبش  لایور  تاعالطا 

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

نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   TESKO یتراجت مان   DAS54 لدم  DVI هب  VGA لباک الاک :  مان 
ددع 1 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
هطوبرم یاهرازفا  مرن  هئارا  ، یزادنا هار  بصن و  ، شزومآ ، 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

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

روتکژورپ6261696 هحفص 134)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 170170
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هدروآرف یرهش و  لغاشم  یهدناماس  نامزاس   ) زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( زاریش یرادرهش  یزرواشک  یاه 

سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/11/18  دانسا  تفایرد   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/12/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6261939 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راب هرت  هویم  یزکرم  نادیم  کیفارت  لرتنک  تینما و  مظن و  ینابهگن ، تامدخ  ماجنا  تهج  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کیفارت لرتنک   :: 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

یزکرم6261939 نادیم  کیفارت  لرتنک  تینما و  مظن و  ینابهگن ، تامدخ  ماجنا  تهج  تامدخ  دیرخ 
راب هرت  هویم 

هحفص 136) کیفارت  ( کیفارت لرتنک   لرتنک

راب راب هرت   هرت هویم   هویم یزکرم   یزکرم نادیم   نادیم کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک وو   تینما   تینما وو   مظن   مظن ینابهگن ، ، ینابهگن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا تهج   تهج تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 171171

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