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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 11  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 14  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 20

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 20

( یهگآ دادعت 9  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 13  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 42

140 1140 1 نمهب   نمهب هبنشجنپ  2727   هبنشجنپ 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 

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
((3434))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((6262))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

( یهگآ دادعت 2  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( 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 5  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

( یهگآ دادعت 5  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( 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 7  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

زا 72 ھحفص 4 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/61/108 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 19هرامش  - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رهگ رپ  زرم   :: عبنم تعاسات 8عبنم  - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289257 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ دیرخ  تروصب  لک  هرادا  رد  تاعالطا  کینورتکلا  تبث  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ود هرامش  نامتخاس  یدازا  نادهاز خ   :: سردآ سردآ

05431166000 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 5  هب  یهگا  نیرخا  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رصع   :: عبنم خروم 1401/12/16عبنم تعاس 12:00  ات  رثکادح   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289264 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار   - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ یرتویپماک  هکبش  زاین  دروم  لاوریاف  متسیس  هاگتسد   2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/100/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتعنص کرهش  بنج  نارادساپ  راولب  زاوها -   :: سردآ سردآ

یلخاد 3245  06134490700  : :: نفلت :: -WWW.TAVANIR.ORG.IR-WWW.AEPDCO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو
www.iets.mporg.ir-www.setadiran.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاس6289029 دنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  یرازفا ،  تخس  یرازفا و  مرن  تازیهجت  دیرخ 
ددرت تیریدم  هچراپکی  هناماس  هژورپ  یارجا  تهج 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تاعالطا تاعالطا کینورتکلا   کینورتکلا تبث   تبث تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

دوخ دوخ یرتویپماک   یرتویپماک هکبش   هکبش زاین   زاین دروم   دروم لاوریاف   لاوریاف متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 22

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

یزاس6289044 دنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  یرازفا ،  تخس  یرازفا و  مرن  تازیهجت  دیرخ 
ددرت تیریدم  هچراپکی  هناماس  هژورپ  یارجا  تهج 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 20) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ت / 36-35-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس  :: عبنم تعاس 8عبنم ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289021 :: هرازه هرازه تعاس 8:10دکدک    - 1401/12/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع  4 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - ip هتسبرادم نیبرود  یشزومآ  دنتسا 

- hd هتسبرادم نیبرود  یشزومآ  دنتسا 
 - هفرط ود  یتعنص  قرب  زیم 

هفرط  کی  یتعنص  قرب  زیم 
یناتسرنه  تازیهجت  دیرخ  یدقن  تروص  هب  لایر  رابتعا 40/000/000/000  غلبم 

تسویپ دانسا  قبط  یناتسرنه  تازیهجت  دیرخ  یدقن  تروص  هب  حرط 1801011007  زا  لایر  رابتعا 17/000/000/000  غلبم 

زور تدم 3  هب  لوا  تبون  ناوخارف  پاچ  خیرات  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامرک ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ودود یتعنص   یتعنص قرب   قرب زیم   زیم - -   hdhd  هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یشزومآ   یشزومآ دنتسا   دنتسا  -  - ipip هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یشزومآ   یشزومآ دنتسا   دنتسا لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع 44 ناونع : : ناونع
هفرط هفرط کیکی   یتعنص   یتعنص قرب   قرب زیم   زیم هفرط -  -  هفرط
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دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  هارمه  هب  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095007000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6289034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  ود  طخ  گنیلانگیس  متسیس  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 300.000.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

00319881059004DT1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامز مایپ   :: عبنم مودعبنم تبون  ناوخارف  یهگآ  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... PNEUMATIC D/P TRANSMITTER WITH 3 WAY MANIFOLD AS PER SPEC SHEET NO نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  لایر -  نیمضت 1.958.650.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

06134124018 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ودود طخطخ   گنیلانگیس   گنیلانگیس متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

PNEUMATIC D/P TRANSMITTER WITH 3 WAY MANIFOLD AS PER SPEC SHEET NOPNEUMATIC D/P TRANSMITTER WITH 3 WAY MANIFOLD AS PER SPEC SHEET NO نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55
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ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار  ینف  یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001532000058 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاترپ   GPR هاگتسد کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار  ینف  یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

قاتا 221 طخ  لک  هرادا  یرون  دیهش  نامتخاس  نهآ  هار  نادیم  نارهت -   ، 1189614873 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

iets.mporg.ir :: عبنم داهنشیپ 1402/3/23عبنم رابتعا   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289569 :: هرازه هرازه :: 1401/12/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگورین یاهروتارنژ  تظافح  یاه  تراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاترپ لاترپ   GPRGPR هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 66

هاگورین هاگورین یاهروتارنژ   یاهروتارنژ تظافح   تظافح یاه   یاه تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77
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یزکرم ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005380000065 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 5  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 19   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289577 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 8:30   - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنامید نیکرتشم  یریذپ  لرتنک  تهج  دنمشوه  یاهدیلک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  274/605/000/000 دروارب :

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   9/238/150/000 نیمضت : 

ینابیتشپ روما  ردص  یسوم  ماما  نابایخ  کارا -   :: سردآ سردآ
هناخریبد دحاو  یزکرم  ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  ردص  یسوم  ماما  نابایخ   ، ییاراد نادیم  کارا 

مان تبث  رتفد  08632228038 و 02141934   - 086  - 32226033 :: نفلت نفلت
08633245248

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001095300000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289611 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیهت یبعکمرتم ،  روسرپمک 7  بصن  هیهت و  ینت ،  رتلیف 120  گب  بصن  هیهت و  لماش  ناگداش (  یرادرهش  تلافسآ  هناخراک  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلافسآ  هناخراک  رد  دوجوم  لعشم  روتومومرت و  یزادنا  هار  ینت و  ات 160  زاگ 120  طخ  بصن  هیهت و  رتویپماک ، )  رگشیامن (  بصن  و 

ناگداش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
روسرپمک 7 بصن  هیهت و  ینت ،  رتلیف 120  گب  بصن  هیهت و  لماش  ناگداش (  یرادرهش  تلافسآ  هناخراک  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

تلافسآ  هناخراک  رد  دوجوم  لعشم  روتومومرت و  یزادنا  هار  ینت و  ات 160  زاگ 120  طخ  بصن  هیهت و  رتویپماک ، )  رگشیامن (  بصن  هیهت و  یبعکمرتم ، 
14,900,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   745,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1402/03/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگداش یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  نیبملا -  حتف  راولب  ناگداش -   ، 6431786531 یتسپ :  دک  ناگداش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیکرتشم نیکرتشم یریذپ   یریذپ لرتنک   لرتنک تهج   تهج دنمشوه   دنمشوه یاهدیلک   یاهدیلک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

120120 رتلیف   رتلیف گبگب   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت لماش   لماش ناگداش (  (  ناگداش یرادرهش   یرادرهش تلافسآ   تلافسآ هناخراک   هناخراک تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
وو هیهت   هیهت یبعکمرتم ،  ،  یبعکمرتم روسرپمک  77   روسرپمک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ینت ،  ،  ینت
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هدرپس  ذخا  اب   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-0145910-BA/T16 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6289624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم داهنشیپ 1402/3/21عبنم رابتعا   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289683 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اداون یلتنب  متسیس  یاه  تراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F"S IEMENS" PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLERP/F"S IEMENS" PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLER  " " یکدی یکدی تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1010

اداون اداون یلتنب   یلتنب متسیس   متسیس یاه   یاه تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1172-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:15هرامش  - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیون زاریش   :: عبنم تعاس 14:15عبنم ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289709 :: هرازه هرازه تعاس 14:15دکدک    - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاسو ینامز  یناکم  ددرت  حرط  زمرق  هدودحم  هدودحم LEZ و  یارجا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرط زا  زاریش  رهش  ربراب  هیلقن 

لایر  دروارب 232.028.000.000 
دادرارق داقعنا  خیرات  زا  هام  دادرارق 30  تدم 

یکیتامروفنا تیحالص  ربتعم  یهاوگ  یهگآ -  لصا  رد  جردنم  یدقن  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 11.602.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  یا -  هنایار  یفنص  ماظن  رد  تیوضع  ربتعم  یهاوگ  ای 

کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تیاده  یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقبط  تیاده  نابایخ  یادتبا  یمطاف  ریشم  بالقنا  نابایخ  زاریش   :: سردآ سردآ
یرادرهش موس  هقبط  تاعامتجا  نلاس  نیربدلخ  هارراهچ  لحم  ییاشگزاب 

یلخاد 256  32304618 :: نفلت :: www.setadiran.ir - vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005120000071 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289810 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  یرازگرب  هب  تبسن  خروم 1401/11/04  هرامش 100041871  زوجم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  دزی  یرادرهش  دناسر  یم  عالطاب  هلیسونیدب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامن  مالعا  ار  دوخ  یداهنشیپ  خرن  تکرش و  قوف  هصقانم  رد  لیامت  تروص  رد  اذل  دیامن ، مادقا  تعرس " فلخت  تبث  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و  "

دزی  ناتسا  دزی  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تعرس فلخت  تبث  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,690,000,000 نیمضت :  غلبم 

یرادرهش تراجت  کناب  باسحب 2091520071  زیراو  تروصب  دناوت  یم  هک  لایر  نازیم 1,690,000,000  هب  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
دشاب .  مان  یب  تکراشم  قاروا  ای  روکذم و  باسح  هجو  رد  هام ) هس  رابتعا  اب   ) یکناب همان  تنامض  تروصب  ای  دزی و 

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

زکرم یرادرهش  نامتخاسیدازآ  نادیم  دزی   ، 8917698639 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربراب ربراب هیلقن   هیلقن لیاسو   لیاسو ینامز   ینامز یناکم   یناکم ددرت   ددرت حرط   حرط زمرق   زمرق هدودحم   هدودحم وو     LEZLEZ هدودحم   هدودحم یارجا   یارجا تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1212

تعرس تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

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

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نیرخآهرامش زور  - تدم 6  هب  خیرات 1401/11/27  زا   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/12/3 تعاس 8  تفایرد  تلهم 

دزی باتفآ   :: عبنم خروم 1401/12/13عبنم تعاس 8/30   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289921 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/13دکدک   تعاس 9/30   - 1401/12/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ریز  هژورپ  تایلمع  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کناب دانسا  یناگیاب  نامتخاس  راکدوخ   FM200 قیرح افطا  مالعا و  متسیس  مزال  هیدات  ذخا  شزومآ و  یتناراگ و  یزادنا و  هار  بصن و  لمح و  دیرخ  یحارط ،  - 

دزی  ناتسا  یلم 
لایر دروآرب 42.000.000.000  غلبم  دزی -  ناتسا  ارجا  لحم  - 

لایر  نیمضت 2.100.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  دیرخ 3.000.000  غلبم 

دقن  هجو  زیراو  یکناب -  همانتنامض  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم 
یراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد 

ناریا روشک  یناشن  شتآ  نامزاس  زا  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  هزوح  رد  تیلاعف  زوجم  ندوب  اراد 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: 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  1414   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راکدوخ راکدوخ   FM200FM200 قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس مزال   مزال هیدات   هیدات ذخا   ذخا وو   شزومآ   شزومآ وو   یتناراگ   یتناراگ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   لمح   لمح دیرخ   دیرخ یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع
ناتسا ناتسا یلم   یلم کناب   کناب دانسا   دانسا یناگیاب   یناگیاب نامتخاس   نامتخاس

1414

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

مود تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RLD-4013584-LA :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لحاس حبص   :: عبنم :: 1401/12/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  چوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تظافح نامزاس  زا  ربتعم  زوجم  یاراد  راک -  ماجنا  ییاناوت  مزال و  صصخت  تاناکما و  تازیهجت و  ندوب  اراد  لایر -  هدرپس 1.169.328.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا رد  ..و  تفن  ترازو  تسارح  کرادم  دانسا و  تاعالطا و  یروانف 

، ینیمخ یفطصم  راولب  هاگشناد ، راولب  یلامش ، رهشلگ  سابعردنب ، ناگزمره ، سردآ :   ، 7915319744 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
فکمه هقبط  ایرآ ، نامتخاس  کالپ 0 ،

(071  ) 38318882  : سکاف ، 07691091081 و 07138173430  - ( 148-147  ) یلخاد  07138318881: نفلت

:: نفلت :: www.lorc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: lavantenders@lorc.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000090 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6289046 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 1401-10/145 ناتسچولب ناتسیس و  زکرم  تردق  مک  یاه  هاگتسیا  تخاسریز  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

1401-10/145 ناتسچولب ناتسیس و  زکرم  تردق  مک  یاه  هاگتسیا  تخاسریز  تازیهجت  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,998,515,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1402/03/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تنواعم هرامش 2  نامتخاس  امیس ، ادص و  مج ، ¬ ماج نابایخ  رصعیلو ، نابایخ   ، 1999713113 یتسپ :  دک  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینف یالاک  دیرخ  روما  هناسر ، یروانف  هعسوت و 

:: 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

هداد هداد زکرم   زکرم چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

تردق تردق مکمک   یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 72 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/v6sapg6zwk75z?user=37505&ntc=6289001
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6289001?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mqkny3vbu943c?user=37505&ntc=6289046
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6289046?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناردنزام هقطنم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش  1401/11/23 خیرات زا   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رصع   :: عبنم تیاغلعبنم  1401/11/23 خیرات زا   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289199 :: هرازه هرازه تعاس 13/30دکدک    - 1401/12/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اکن ییال  زکرم  یمراو  یاتسور   BTS1438 ربیف ییاتسور و   USO حرط یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 575/883/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق دیرخ و  هرادا  ناردنزام  هقطنم  تارباخم  تیریدم  سردم  لباب خ   :: سردآ سردآ

سیونرود 322311221-011 - 01132335009 :: 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

زاوها قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/42 :: یهگآ یهگآ هرامش   تدمب 5هرامش یهگآ  نیرخآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم تعاسات 12عبنم  - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289290 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک هکبش  زاین  دروم  چوس  هاگتسد   4 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/100/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتعنص کرهش  بنج  نارادساپ  راولب  زاوها -   :: سردآ سردآ

:: نفلت تلود - www.setadiran.irنفلت یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  -  :: تیاسبو تیاسبو
WWW.TAVAN: ریناوت یتنرتنیا  هاگیاپ   - WWW.AEPDCO.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BTS1438BTS1438 ربیف   ربیف وو   ییاتسور   ییاتسور   USOUSO حرط   حرط ناونع : : ناونع 1717

یرتویپماک یرتویپماک هکبش   هکبش زاین   زاین دروم   دروم چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد   44 ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک ناماس  کینورتکلا  تخادرپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 16  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم هبنشودعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO تازیهجت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هپس نامتخاس   2  ، کالپ رود   ، شکرت تسب  نب  لامش  هب  بونج  یو )  کراپ  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

021-84345073 :: 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

نارهت یرادرهش  تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

167-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم :: 1401/12/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Cisco Catalyst WS-C3560C-APC-S Switch دیرخ

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط   563  ، کالپ یقرش  تشترز  شبن  یلامش  ظفاح  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  نارهت  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  تسارح  رتفد   :: سردآ سردآ
.دامن تفایرد  دیسر  هدومن و  لیوحت 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

84312128 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CISCOCISCO تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

Cisco Catalyst WS-C3560C-APC-S  SwitchCisco Catalyst WS-C3560C-APC-S  Switch دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

gi.tci.ir :: عبنم خیرات 1401/11/26عبنم زا   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ ناتسا  حطس  یاه   BTS هذنامیقاب هژورپ  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

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14:30   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289741 :: هرازه هرازه :: 1401/12/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- هام هدزاود  ماجنا  تدم  چوس - لباک -  HBA تراک چوس ، نس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا  هدنشورف  هدهعب  ینوناق  روسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

کیفارت لقن و  لمح و  تنواعم  تاعامتجا  نلاس  تیاده  یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  تیاده ط  یادتبا خ  یمطاف  ریشم  بالقنا  زاریش خ  مالعتسا : یرازگرب   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش 

1456 :: نفلت :: https://shaffaf.shiraz.ir vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.setadiran.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BTSBTS هدنامیقاب   هدنامیقاب هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2 12 1

چوس چوس لباک - - لباک   HBAHBA  تراک تراک چوس ، ، چوس نسنس   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 72 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5fxxflptxmq6c?user=37505&ntc=6289712
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6289712?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fc66unhczjwbv?user=37505&ntc=6289741
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6289741?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

cm.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289796 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ACCESS HUAWEI تازیهجت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر 500000000  : نیمضت  :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ود6289034 طخ  گنیلانگیس  متسیس  یکدی  تاعطق  لمح  هحفص 6)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یزاس6289044 دنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  یرازفا ،  تخس  یرازفا و  مرن  تازیهجت  دیرخ 
ددرت تیریدم  هچراپکی  هناماس  هژورپ  یارجا  تهج 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 20) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

دوخ6289264 یرتویپماک  هکبش  زاین  دروم  لاوریاف  متسیس  هاگتسد  هحفص 5)2  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

حرط6289709 زمرق  هدودحم  هدودحم LEZ و  یارجا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و 
ربراب هیلقن  لیاسو  ینامز  یناکم  ددرت 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تعرس6289810 فلخت  تبث  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 6)هصقانم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6289611 ) ناگداش یرادرهش  تلافسآ  هناخراک  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
هیهت و یبعکمرتم ،  روسرپمک 7  بصن  هیهت و  ینت ،  رتلیف 120  گب  بصن  هیهت و  لماش 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ACCESS HUAWEIACCESS HUAWEI تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323
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تشدورم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005602000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289621 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  اب  سرپ  تو  هاربآ  سرپ و  یارد  شوپفک  سرپ و  تو  هبل  کت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  تشدورم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یدنب هقبط  تمسق  رد  احیضوت  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  اب  سرپ  تو  هاربآو  سرپ  یارد  شوپفک  سرپ و  تو  هبل  کت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هدش هدافتسا  هباشم  ناونع  زا  الاک  ناونع  تیدودحم  لیلدب  یعوضوم 

لایر   7,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ینیمخ ماما  نادیم  تشدورم   ، 7371876345 یتسپ :  دک  تشدورم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005547000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6289625 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هام تدم 8  هب  لاس 1401  یرادهار  یاهب  تسرهف  ساسا  رب  لایر   30.570.746.000 هیلوا دروآرب  غلبم  هب  رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب  یم  تخادرپ  شیپ  دقاف  هژورپ  نیا 

ناتسدرک  ناتسا  جدننس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
.دنیامن تکرش  هصقانم  رد  دنناوت  یم  یربارت  هار و  هتشر  رتالاب  ای  هبتر 5  لقادح  یاراد  ناراکنامیپ  رهش و  حطس  رباعم  یشک  طخ  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.ددرگ  یم  هبساحم  ینارمعریغ  یاه  حرط  ساسا  رب  تاروسک  دشاب و  یم  یلخاد  عبانم  هژورپ  رابتعا  نیمأت  لحم 
30,570,746,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,528,537,300 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاه تکاپ  دانسا  افرص.دشاب  یم  لوبق  لباق  دقن )  هجو   ) یکناب شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  نیمضت :  تاحیضوت 

یاضما دقاف  دانسا  و  یذغاک ) ) یکیزیف دانسا  ج ،)  ) و ب )  ) یاه تکاپ  ییاشگزاب  هسلج  رد  .تسا  شریذپ  دروم  یکینورتکلا  یاضما  یاراد  ج )  ) و (ب ) داهنشیپ
.تسین " شریذپ  دروم  مرگ ) رهم  یاراد  ) یکینورتکلا
14:00 تعاس : 1402/02/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش تسارح  هرادا  عماج - دجسم  یوربور  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس - ناتسدرک -  ، 6613664861 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  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

سرپ سرپ توتو   هاربآ   هاربآ وو   سرپ   سرپ یارد   یارد شوپفک   شوپفک وو   سرپ   سرپ توتو   هبل   هبل کتکت   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 72 ھحفص 18 
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میرک طابر  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095377000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289792 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدازآ ) ) مرکا لوسر  یدنبرمک  هب  نایگنهرف  نابایخ  یاهتنا  ییاشگزاب  هژورپ  یارجا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
میرک  طابر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

شیپواجرد نتب  ، درگلیماب یدالوف  یاهراک  ، تسب بوچو  یدنب  بلاق  ، یشکدنبودودنا ، نیشامو تسداب  یکاخ  ، بیرخت تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هار یاهب  تسرهف  قباطم  تراظن  هاگتسد  هرداص  یاهراکروتسدو  تسویپدروآرب  قبط  لقنو  لمح  ، ینمیا مئالعواهنامتخاس  ، تلافسآ ، ساساو ساساریز  ، هتخاس

)و نامیپ هیلوا  تدم  هب  افرص  ) لیدعت دادرارق  نیا  هب  ، عوطقم تروصب  هاگراک  ندیچربوزیهجت  هنیزه  ،1.03 یا هقطنم  بیرضو  1.41 یرسالاب بیرض   ، لاسدنابو 1401
.دریگیم قلعت  دانسا  رد  جردنم  حرشبریق  توافتلا  هبام 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

میرک طابر  یرادرهش  (، هر ) ینیمخ ماما  راولب  ، میرک طابر   ، 3761953198 یتسپ :  دک  میرک ،  طابر  رهش :  نارهت ،  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

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/12/04هرامش زا   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 15عبنم خیرات 1401/12/06  زا   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289961 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیمخ  ماما  راولب  یکیفارت  مئالع  یارجا  یشک و  طخ  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 25/000/000/000  غلبم 

لایر  نیمضت 1/250/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنابو هار   5

:: سردآ سردآ

یلخاد 368  02176223110 :: نفلت :: wwwww.sh-boumehen.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

حرط6289709 زمرق  هدودحم  هدودحم LEZ و  یارجا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و 
ربراب هیلقن  لیاسو  ینامز  یناکم  ددرت 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

نابایخ نابایخ یاهتنا   یاهتنا ییاشگزاب   ییاشگزاب هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2626

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع یارجا   یارجا وو   یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 72 ھحفص 19 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تعرس6289810 فلخت  تبث  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 6)هصقانم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

2001001042000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289044 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت تیریدم  هچراپکی  هناماس  هژورپ  یارجا  تهج  یزاس  دنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  یرازفا ،  تخس  یرازفا و  ¬ مرن تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  حرش  قباطم  ( هیلقن لیاسو  عوجر و  بابرا  نانکراک ، ) مایپ

مایپ  تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هچراپکی هناماس  هژورپ  یارجا  تهج  یزاس  دنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  یرازفا ،  تخس  یرازفا و  ¬ مرن تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

تسویپ حرش  قباطم  ( هیلقن لیاسو  عوجر و  بابرا  نانکراک ، ) مایپ ددرت  تیریدم 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   740,000,000 نیمضت :  غلبم 

نیب هاگدورف  تشدهام ، هداج  رهشرهم ، زربلا ، ناتسا  سردآ : هب  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  یتسیاب  روکذم  همان  تنامض  ای  یزیراو  شیف  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ  لیوحت  یزکرم ، هناخریبد  مایپ ، یداصتقا  هژیو  هقطنم  یللملا و 

09:00 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 - نفلت 88468018 یتسپ 1558919111 ، دک  کالپ 3 ، یچپوت ، نابایخ  یتعیرش ، نابایخ  نارهت ،  ، 1558919111 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
021 راگن 88464900 –  رود  021 و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هچراپکی هچراپکی هناماس   هناماس هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا تهج   تهج یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یرازفا ،  ،  یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ددرت ددرت تیریدم   تیریدم

2828

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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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092036000060 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم :: 1401/12/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289005 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق ناتسا  زاگ –  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  زاگ –  لاقتنا  تاسیسات  کینورتکلا  تظافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 6/780/151/893  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 15875-7647 ودنص  رایدنفسا ژ 27  راولب  الدنام  نوسلن  نارهت خ   :: سردآ سردآ

ربامن 02155221134  02151062847 :: 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

( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87680528 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/26هرامش زا   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هلمج  :: عبنم :: 1401/12/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289023 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم ناتسا  زاگ -  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  زاگ -  لاقتنا  تاسیسات  کینورتکلا  تظافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 9/695/035/680  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  داتس  یر -  یزاگ  هاگورین  زا  دعب  نیطسلف  راولب  رهشرقاب -  مق -  میدق  هداج  نارهت -  رد   :: سردآ سردآ

021-55221134: ربامن /021  - 51062847 :: نفلت :: http://www.District3. nigtc.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://www.setadiran.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ لاقتنا   لاقتنا تاسیسات   تاسیسات کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 2929

زاگ زاگ لاقتنا   لاقتنا تاسیسات   تاسیسات کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 72 ھحفص 21 
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مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/26هرامش زا   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/12/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289029 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مایپ ددرت  تیریدم  هچراپکی  هناماس  هژورپ  یارجا  تهج  یزاس  دنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  یرازفا ،  تخس  یرازفا و  مرن  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  ار  مایپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هاگدورف و  هیلقن  لیاسو  عوجر و  بابرا  نانکراک 

لایر نیمضت 740/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مایپ یللملا  نیب  هاگدورف  تشدهام  هداج  رهشرهم -  جرک   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/12/03هرامش ات  خیرات 1401/11/26  زا   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دزی باتفآ   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/12/15

6289386 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/16دکدک   هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 10  رد   - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی رهش  یخیرات  تفاب  رباعم  رد  ناوخکالپ  یاهنیبرود  بصن  هصقانم  عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی رهش  یخیرات  تفاب  حطس  راک  ماجنا  لحم 

باسح هب  زیراو  تروص  هب  دناوتیم  هک  لایر  نازیم 363,450,000  هب  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  غلبم  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  عون  غلبم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب مان  یب  تکراشم  قاروا  ای  روکذم و  باسح  هجو  رد  هام  هس  رابتعا  اب  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  ای  دزی و  یرادرهش  تراجت  کناب   2091520071

داقعنا زا  سپ  تخادرپ  شیپ  .دشاب  یم  دادرارق  غلبم  دصرد  لداعم 10  دادرارق  دقع  ماگنه  رد  تادهعت  ماجنا  تنامض  غلبم  تادهعت  ماجنا  هدرپس  عون  غلبم و 
یرادرهش یلام  تالماعم  همان  نآ  قبط  راکنامیپ  هب  تخادرپ  شیپ  تخادرپ  هب  تبسن  دناوت  یم  امرفراک  دادرارق 

رد طوبرم  تایئزج  تاعالطا و  ریاس  تراجت  کناب  دزن  هرامش 2091521000  باسح  هب  یدقن  زیراو  تروص  هب  لایر  دانسا 1,500,000  شورف  غلبم  دانسا  شورف  غلبم 
.تسا جردنم  هصقانم  دانسا 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  رشن  پاچ و  هنیزه 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هچراپکی هچراپکی هناماس   هناماس هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا تهج   تهج یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم وو   شزومآ   شزومآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یرازفا ،  ،  یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ددرت ددرت تیریدم   تیریدم

3131

رهش رهش یخیرات   یخیرات تفاب   تفاب رباعم   رباعم ردرد   ناوخکالپ   ناوخکالپ یاهنیبرود   یاهنیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 72 ھحفص 22 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیبرود6289021 یشزومآ  دنتسا   - ip هتسبرادم نیبرود  یشزومآ  دنتسا  لماش :  هصقانم  ناونع  4
هفرط کی  یتعنص  قرب  زیم  هفرط -  ود  یتعنص  قرب  زیم  -  hd هتسبرادم

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

حرط6289709 زمرق  هدودحم  هدودحم LEZ و  یارجا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و 
ربراب هیلقن  لیاسو  ینامز  یناکم  ددرت 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تعرس6289810 فلخت  تبث  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 6)هصقانم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سردم تیبرت  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 18 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وردوخ تسیلاتاک  رازه  دیلوت 300  رد  هدافتسا  روظنم  هب  مویدور  مویدالاپ و  نیتالپ ، تازلف  دیلوت  یشهوژپ  حرط  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003126000015 زاین :  هرامش 

سردم تیبرت  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
ینف شیامزآ  لیلحت و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نینچ مه  .دشاب  یم  یمازلا  یسررب  تهج  هموزر  یرازگراب  .دنشاب  هتشاد  روکذم  حرط  ماجنا  هنیمز  رد  بسانم  هموزر  دیاب  مرتحم  نارگشهوژپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  زاین  دروم  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یشهوژپ  یاه  حرط  ماجنا  زوجم 

1411713116 یتسپ :  دک  سردم ،  تیبرت  یهاگشناد  داهج  سردم - تیبرت  هاگشناد  دمحا - لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88220296-021  ، 88220295-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220298-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وردوخ وردوخ تسیلاتاک   تسیلاتاک رازه   رازه   300300 دیلوت   دیلوت ردرد   هدافتسا   هدافتسا روظنم   روظنم هبهب   مویدور   مویدور وو   مویدالاپ   مویدالاپ نیتالپ ، ، نیتالپ تازلف   تازلف دیلوت   دیلوت یشهوژپ   یشهوژپ حرط   حرط ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 72 ھحفص 23 
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درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا گرب  رد  جردنم  حرش  قبط  درکرهش  یرادرهش  هژورپ  لرتنک  تیریدم و  هناماس  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ  بصن  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ ینف  تاصخشم  اهب و 

1101093707000037 زاین :  هرامش 
درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم اهب و  مالعتسا  گرب  رد  جردنم  حرش  قبطدرکرهش  یرادرهش  هژورپ  لرتنک  تیریدم و  هناماس  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ  بصن  ، دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  درکرهش  یرادرهش  لیوحت  لحم.ددرگ  اضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم  دیاب  هک  تسویپ  ینف 

 : یتسپ دک  مود ،  هقبط  هلال -  نامتخاس  یسودرف - ریصن و  هجاوخ  نابایخ  عطاقت  - درکرهش درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8816954964

32274002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273150-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیمزریز یاه  بآ  یشخب  لداعت  ایحا و  حرط  یزاس  گنهرف  شزومآ و  یناسر ، عالطا  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001163000022 زاین :  هرامش 

ناتسدرک یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616943341 یتسپ :  دک  یدرگناهج ،  یارسنامهم  بنج  ناملاش - هار  هس  - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33622949-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33622947-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش هژورپ   هژورپ لرتنک   لرتنک وو   تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 3434

ینیمزریز ینیمزریز یاه   یاه بآبآ   یشخب   یشخب لداعت   لداعت وو   ایحا   ایحا حرط   حرط یزاس   یزاس گنهرف   گنهرف وو   شزومآ   شزومآ یناسر ، ، یناسر عالطا   عالطا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 72 ھحفص 24 
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درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش یراد  هنازخ  دحاو  یلام  یاهدادیور  تبث  تهج  زاین  دروم  یاه  هناماس  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ  ، بصن ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  درکرهش  یرادرهش  لیوحت  لحم.درکرهش 

1101093707000038 زاین :  هرامش 
درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم.درکرهش  یرادرهش  یراد  هنازخ  دحاو  یلام  یاهدادیور  تبث  تهج  زاین  دروم  یاه  هناماس  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ  ، بصن ، دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  درکرهش  یرادرهش 

 : یتسپ دک  مود ،  هقبط  هلال -  نامتخاس  یسودرف - ریصن و  هجاوخ  نابایخ  عطاقت  - درکرهش درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8816954964

32274002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273150-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت یمالسا  دازآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tabriz.iau.ir :: عبنم :: 1401/12/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنآ  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زیربت یمالسا  دازآ  هاگشناد  ینابیتشپ  هرادا  ای  هاگشناد و  تیاسدانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلام یلام یاهدادیور   یاهدادیور تبث   تبث تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم یاه   یاه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ،، بصن بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 3636

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 3737

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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زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب و قبط  کیفارت  لرتنک  تیریدم  دنمشوه  یاه  هناماس  فلخت  تبث  یناسر  عالطا  یکمایپ  هناماس  ژراش  هتسب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تامدخ حرش 

1101100060000009 زاین :  هرامش 
زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعطق 4600000 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخ حرش  مالعتسا و  مرف  دروآرب و  قبط  کیفارت  لرتنک  تیریدم  دنمشوه  یاه  هناماس  فلخت  تبث  یناسر  عالطا  یکمایپ  هناماس  ژراش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگدننک تکرش  طیارش  تسویپ و 

 : یتسپ دک  مجنپ ،  مراهچ و  هقبط  تیاده -  یتاقبط  گنیکراپ  تیاده - نابایخ  یمطاف - ریشم  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134947718

36292085-071  ، 32304618-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32304425-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6289030License For HIMA ELOP(26 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

طخرب6289629 ریواصت  لاسرا  و  , WIM ینابیتشپ یرادهگن و  ریمعت و  یرازفا ,  مرن  هتسب  دیرخ 
روحم تکرح  لاح  رد  نیزوت  یاه  هناماس 

هحفص 44) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

اه6289764 پمپ  اهرکنات و  یریگبآ  متسیس  رب  لرتنک  تراظن و  رازفا  تخس  بصن  هحفص 26)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک تیریدم   تیریدم دنمشوه   دنمشوه یاه   یاه هناماس   هناماس فلخت   فلخت تبث   تبث یناسر   یناسر عالطا   عالطا یکمایپ   یکمایپ هناماس   هناماس ژراش   ژراش هتسب   هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 72 ھحفص 26 
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

License For HIMA ELOP تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005865 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زادرپ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  سراپ  هدنزاس  عجرم   HIMA یتراجت مان   H41-q/51-q لدم متسیس  لرتنک  یس  لا  یپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  رادیرخ  طیارش  تساوخرد و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32338212-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  ITP ساسا رب  مالعتسا و  مرف  رد  هدش  رکذ  طیارش  تاصخشم و  قباطم  سنیز  دنرب   digital input card تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001249 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7321-1BL00-0AA0 لنپ لرتنک  تینوی  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  ITP ساسا رب  مالعتسا و  مرف  رد  هدش  رکذ  طیارش  تاصخشم و  قباطم  سنیز  دنرب   digital input card :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  اتفا  زوجم  ذخا  نینچمه  یلام و  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  هجوت :

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

32912726-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

License For HIMA ELOPLicense For HIMA ELOP ناونع : : ناونع 3939

سنیز سنیز دنرب   دنرب   digital input carddigital input card ناونع : : ناونع 4040

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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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هچیرد دنمشوه  هدننک  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006150 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سموق تعنص  نایوپ  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   S2 لدم ومرس  دنمشوه  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ  هئارا   pdf لیاف تروص  هب  تسویپ و  یتساوخرد  حرش  ساسا  رب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هئارا  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  یلام  ینف و  تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ 

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

83764987-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هچیرد هچیرد دنمشوه   دنمشوه هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 4141
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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 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا   / یقرب زمرت  تاعطق  یاضاقت 0130471  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009916 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روتارنژ نف  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   D25 روتارنژ  coupling to core 3/4 چیپ الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک  یادنویه  هدنزاس  عجرم   coupe 1,2 لدم یادنویه  یتینما  یلرتنک و  یاهمتسیس  هعطق  لرتنک  تومیر  الاک :  مان 
روتوم ناسآ 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا   / یقرب زمرت  تاعطق  یاضاقت 0130471   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب زمرت   زمرت تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4242
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مشش هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  کرادم  قباطم  -  Advanced Energy دنرب  - لوژام رلرتنک  رواپ  روتسیرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000551 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یژایلآ دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   ABB STROEMBERG هدنزاس عجرم   5STP 12F4200 لدم رترونک  ولکیس  لماک  روتسیرت  الاک :  مان 

ناریا
تس 2 دادعت : 

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

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  کرادم  قباطم  -  Advanced Energy دنرب  - لوژام رلرتنک  رواپ  روتسیرت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مشش ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31318414-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  لرتنک  سسکا  متسیس  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001522000081 زاین :  هرامش 
ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D-ACC لدم لرتنک  سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  ینف  طیارش  زا  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک 

7431658111 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  هر ) ) یهللا تیآ  هللا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  ناتسرال ، ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268600-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Advanced EnergyAdvanced Energy دنرب   دنرب  - - لوژام لوژام رلرتنک   رلرتنک رواپ   رواپ روتسیرت   روتسیرت ناونع : : ناونع 4343

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4444
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ناهفصا هبعش 3  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش  تیاعر  اقیقد  تاصخشم  تسویپ -  هگرب  تاصخشم  قباطم   LED چنیا روتینام 24  ددع  دادعت 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا ناهفصا  هبعش 3  لیوحت  لحم  دشاب و  یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  انمض 

1101091949000008 زاین :  هرامش 
ناهفصا هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا کادآ  یتراجت  مان  کینورتکلا  کادآ  هدننک  هضرع  عجرم   AD-CD16A40P لدم  LED رگشیامن الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  تیاعر  اقیقد  تاصخشم  تسویپ -  هگرب  تاصخشم  قباطم   LED چنیا روتینام 24  ددع  دادعت 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا ناهفصا  هبعش 3  یعامتجا  نیمات  لیوحت  لحم  دشاب و  یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  انمض 

8155694689 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  خ  ناهفصا - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32284522-031  ، 35228452-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35228452-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب لمح   لمح هنیزه   هنیزه انمض   انمض دوش   دوش تیاعر   تیاعر اقیقد   اقیقد تاصخشم   تاصخشم تسویپ -  -  تسویپ هگرب   هگرب تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   LEDLED  چنیا چنیا روتینام  2424   روتینام ددع   ددع   55 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
.تسا .تسا ناهفصا   ناهفصا هبعش  33   هبعش لیوحت   لیوحت لحم   لحم وو   دشاب   دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف

4545
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یرهش زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  طسوت  زاریش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه پمپ  اهرکنات و  یریگبآ  متسیس  رب  لرتنک  تراظن و  رازفا  تخس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098651000024 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کیئاتلو وتف  یژرنا  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه پمپ  اهرکنات و  یریگبآ  متسیس  رب  لرتنک  تراظن و  رازفا  تخس  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7184916414 یتسپ :  دک  یرهش ،  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس  یقرش  یسودق  شبن  یرهطم  نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38431270-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38440139-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6289838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara کرام کرحتم  شوج  هطقن  هاگتسد  هدننک  فقوتم  ناونع : 

14013582 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/26 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه پمپ   پمپ وو   اهرکنات   اهرکنات یریگبآ   یریگبآ متسیس   متسیس ربرب   لرتنک   لرتنک وو   تراظن   تراظن رازفا   رازفا تخس   تخس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

obaraobara کرام   کرام کرحتم   کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد هدننک   هدننک فقوتم   فقوتم ناونع : : ناونع 4747

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

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

زا 72 ھحفص 32 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6289847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/15 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کرحتم شوج  هطقن  هاگتسد  نوتسیپ  نیمأت  ناونع : 

14014896 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/03/06 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرحتم کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد نوتسیپ   نوتسیپ نیمأت   نیمأت 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 :
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6289863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/13 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تابر رلرتنک  ویارد  متسیس  ناونع : 

14012766 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/22 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6289883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/15 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شوج هطقن  هاگتسد  هدنرادهگن  نیمأت  ناونع : 

14014897 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/03/06 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تابر تابر رلرتنک   رلرتنک ویارد   ویارد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4949

شوج شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد هدنرادهگن   هدنرادهگن نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 72 ھحفص 34 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6289912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/15 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شوج هطقن  هاگتسد  شوپرد  نیمأت  ناونع : 

14014893 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/03/06 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 15 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنب 037 ریز  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009920 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4142593-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

شوج شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد شوپرد   شوپرد نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 5151

....هناخدرس ....هناخدرس // ییانشور ییانشور // داوم داوم تشن   تشن بذاج   بذاج  / / روتکتد روتکتد // کنیع کنیع // همکچ همکچ // شکتسد شکتسد ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  تمالس  همیب  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 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشویپ حرش  هب  قیرح  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001182000012 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  APD-24 لدم قیرح  مالعا  دربراک  کیرتکلا  وتف  یدود  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3143834691 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  لزغ  هچوک  قرب  هرادا  بنج  یلامش  یناقلاط  نابایخ  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34480203-026  ، 34480202-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34411150-026 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6289868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/06 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاعالطا  قبط  ) یتاسیسات مالقا  فیدر   18 ناونع : 

14014716 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/24 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تشویپ تشویپ حرش   حرش هبهب   قیرح   قیرح مالعا   مالعا ناونع : : ناونع 5353

یتاسیسات یتاسیسات مالقا   مالقا فیدر   فیدر   1818 ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  یراوید  کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001766 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-6009 لدم  cm 54 عافترا  57x60 cm داعبا تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

ناحیروبا کینیلک  ید   :: 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   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO C9200L-24T-4G-E لدم چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094137000103 زاین :  هرامش 

ناحیروبا کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CISCO C9200L-24T-4G-E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ  یراک  زور  تخادرپ 30 نفلت 66401676  روپکاخ  سدنهم  مناخ  سانشراک  اب  یگنهامه  تهج  یمازلا  روتکاف  شیپ  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک داتزا 

1315794831 یتسپ :  دک  ناحیروبا ،  کینیلک  ید  یرظن  دیهش  نابایخ  شبن  یبونج  نیطسلف  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66950823-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66469440-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوید یراوید کرکر   ناونع : : ناونع 5555

CISCO C9200L-24T-4G-ECISCO C9200L-24T-4G-E  لدم لدم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(- هاگتسد کی  )POE(D--LINK 10/100/1000 تروپ 24 چیئوس (- هاگتسد POE)(1)10/100 تروپ 4 چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  (- هاگتسدود )POGD-LINK10/100/100 تروپ 16 چیئوس

1101090122001259 زاین :  هرامش 
رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بایرد یداه  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   INTELLITECH یتراجت مان   TK-407K لدم تروپ  چیئوس 4  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدازیلع یاقآ   09119482155 سامت هرامشدشاب  یم  تسویپ  هب  تخادرپ  طیارشو  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42036356-011  ، 42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( POEPOE)) 10/10010/100 تروپ تروپ 44 چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 5757

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  دروآرب و  تامدخ و  حرش  قبط  لباک  تراک HBA و  چیوس و  چیوس و  نس  تازیهجت (  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100060000007 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
امه تاطابترا  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   DS5100B لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/12/09 زاین :  خیرات 

اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/12/09 زاین :  خیرات 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   FC لدم  HBA روتپادآ الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1402/12/09 زاین :  خیرات 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-FC5051 لدم  m 1 لوط  LC TO LC یطابترا هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1402/12/09 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ مالعتسا  مرف  دروآرب و  تامدخ و  حرش  قبط  لباک  تراک HBA و  چیوس و  چیوس و  نس  تازیهجت (  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مجنپ ،  مراهچ و  هقبط  تیاده -  یتاقبط  گنیکراپ  تیاده - نابایخ  یمطاف - ریشم  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134947718

36292085-071  ، 32304618-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32304425-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک وو     HBAHBA  تراک تراک وو   چیوس   چیوس وو   چیوس   چیوس نسنس   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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2 لامش نهآ  هار  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 23 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ لیاف  تاجردنم  قباطم   Fortigate FG-200F تیگیتروف لاوریاف  ددع  دیرخ 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماج 09127607791 ینف :  سانشراک 

1101093969000149 زاین :  هرامش 
(2  ) لامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   FG-200E لدم هکبش  تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 
دنمشوه کتارفا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  نآ  هنیزه  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشر نهآ  هار  هاگتسیا  رابنا  لیوحت  لحم 

دشاب یم  ینف  سانشراک  دات  لماک و  لیوحت  هب  طونم  ههام و  کی  تخادرپ 

4145914155 یتسپ :  دک  تشر ،  نهآ  هار  هاگتسیا  هدریج ، هداج  رتمولیک 7  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32474919-13  ، 32474919-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32474919-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ع/108 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gi.tci.ir :: عبنم اتعبنم رشن  زا   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289711 :: هرازه هرازه :: 1401/12/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ ناتسا  حطس   USO ریسم ییاوه  یشکلباک  ریت و  بصن  هژورپ  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

Fortigate FG-200FFortigate FG-200F تیگیتروف   تیگیتروف لاوریاف   لاوریاف ددع   ددع   11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

USOUSO ریسم   ریسم ییاوه   ییاوه یشکلباک   یشکلباک وو   ریت   ریت بصن   بصن هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6060

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/252/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم خیرات 1401/11/26عبنم زا   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دبنگ ناتسرهش  یتقرس  یاهیبارخ  عفر  یرادهگن و  یریاد و  تهج  یئاوه  لباک  تاموزلم و  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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پمال ATE هاگتسد تروپ 1  چیوسرتم 4   ATEN --450 لباکددع  1ATEN) تروپ رتیلپسا 4  -- 3 ددع ( ATEN تروپ رتیلپسا 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  VGA------24 هب  HD لیدبتددع ینوس 1  روتکژرپ  اتید 

1101060040000542 زاین :  هرامش 
ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ردنب رون  هیالط  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   DRAFT یتراجت مان   ASC-R61R-JACK لدم هنایار  هکبش  هعطق  رتیلپسا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  -- دشابیم ناتسا  یموب  لوا  تیولوا  -- دشابیم هزور  یرابتعا 10  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122052-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتقرس یتقرس یاهیبارخ   یاهیبارخ عفر   عفر وو   یرادهگن   یرادهگن وو   یریاد   یریاد تهج   تهج یئاوه   یئاوه لباک   لباک وو   تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

اتید اتید پمال   پمال ATEATE  هاگتسد هاگتسد   11 تروپ   تروپ   44 چیوسرتم   چیوسرتم   ATEN - -450ATEN - -450 لباکددع   لباکددع   11 ATENATEN)) تروپ تروپ   44 رتیلپسا   رتیلپسا ---- 33 ددع ددع ( ( ATENATEN تروپ تروپ   88 رتیلپسا   رتیلپسا ناونع : : ناونع
ددع ددع   VGA- - - - - - 24VGA- - - - - - 24 هبهب     HDHD  لیدبتددع لیدبتددع   11 ینوس   ینوس روتکژرپ   روتکژرپ

6262

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 110/ص/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gi.tci.ir :: عبنم خیرات 1401/12/03عبنم ات   1401/11/26 خیرات :  زا   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر روتساپ  نابایخ   FTTH هژورپ 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک6289641 سسکا  متسیس  بصن  هحفص 26)هیهت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6289933 یتنآ  هحفص 23)مالعتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نابایخ نابایخ   FTTHFTTH  هژورپ هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6363

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

یوضر 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   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبرت روباشین و  یهارود  ات  هچغاب  یضراوع  هدودحم  یهاگآ  شیپ  یرسالاب و  یتاعالطا  میالع  یارجا  هیهت و  مالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  ) هیردیح

1101001423000271 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158310 هرامشاب  یشخب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یضراوع یضراوع هدودحم   هدودحم یهاگآ   یهاگآ شیپ   شیپ وو   یرسالاب   یرسالاب یتاعالطا   یتاعالطا میالع   میالع یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6464

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  لیاف  زایندروم  مالقا  لدم  ینف و  تاصخشم  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094713000036 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم   KTC هدنزاس عجرم   GPLUS یتراجت مان   in 86 زیاس  GSB-86MD لدم دنمشوه  هتخت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوبدهاوخن لوبق  دروم  هباشم  .دشاب  لصا  یتسویپ  لیاف  اب  قباطم  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318714317 یتسپ :  دک  تفن ،  تعنص  هاگشناد  داتس  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44740125-011  ، 53151010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53151000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اقیقد6289750 تاصخشم  تسویپ -  هگرب  تاصخشم  قباطم   LED چنیا روتینام 24  ددع  دادعت 5 
ناهفصا هبعش 3  لیوحت  لحم  دشاب و  یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  انمض  دوش  تیاعر 

.تسا

هحفص 26) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

GSB-86MDGSB-86MD  لدم لدم دنمشوه   دنمشوه هتخت   هتخت ناونع : : ناونع 6565

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

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

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

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

6288999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصوصخ طیارش  لایرتم و  تسویپ  هب  ددع  دادعت 345  هب  رهش  حطس  رباعم  اه و  هچوک  یولبات  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093651000023 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  دورخرس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادعت 1 دادعت : 
1402/04/31 زاین :  خیرات 

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یصوصخ طیارش  لایرتم و  تسویپ  هب  ددع  دادعت 345  هب  رهش  حطس  رباعم  اه و  هچوک  یولبات  یارجا  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( ددرگ ظاحل  مالعتسا  یصوصخ  طیارش  ) 

4631339878 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  راهب 27  شبن  راهب  نابایخ  دور -  خرس  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44886335-011  ، 44886337-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44883447-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم وو   اهاه   هچوک   هچوک یولبات   یولبات یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6666
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ناهفصا 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 13 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  یتناس  ضرعاب 50  یئزجود  گنراب  یشک  طخ  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مالعتسا  قبط  نورکیم  تماخضاب 3000  یئزجود  گنراب  یشک  طخ  -2

1101094325000072 زاین :  هرامش 
ناهفصا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نامفوه تالآ  نیشام  عیزوت  دیلوت و  هدنزاس  عجرم  نامفوه  یتراجت  مان   H18-2 لدم یئزج  ود  مرگ و  درس و  یکیفارت  گنر  تلافسآ  یشک  طخ  هاگتسد  الاک :  مان 
مشق هبعش  نامفوه  تالآ  نیشام  عیزوت  دیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  مشق  هبعش 

هاگتسد 400 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نامفوه تالآ  نیشام  عیزوت  دیلوت و  هدنزاس  عجرم  نامفوه  یتراجت  مان   H16-3 لدم یئزج  ود  مرگ و  درس و  یکیفارت  گنر  تلافسآ  یشک  طخ  هاگتسد  الاک :  مان 
مشق هبعش  نامفوه  تالآ  نیشام  عیزوت  دیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  مشق  هبعش 

هاگتسد 100 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ناهفصا  یرادرهش  یلام  لحارم  سانشراک و  دات  راک و  ماجنا  زا  دعب  تخادرپ  هنوگره   • :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145913151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32108821-031  ، 32228373-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222532-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نورکیم نورکیم   30003000 تماخضاب   تماخضاب یئزجود   یئزجود گنراب   گنراب یشک   یشک طخطخ   -- 22 تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط یتناس   یتناس   5050 ضرعاب   ضرعاب یئزجود   یئزجود گنراب   گنراب یشک   یشک طخطخ   -- 11 ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط

6767
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دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: 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 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رد  بسن  تهج  ( یموتاب ) یکیفارت تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100586000041 زاین :  هرامش 

دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفازاب و  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یرخف هرهز  هدننک  هضرع  عجرم   ZARE یتراجت مان  لدم 10303  یکیفارت  موتاب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3614635358 یتسپ :  دک  یلوبمالسا ،  دلاخ  نابایخ  یتشهب :  دیهش  نابایخ  دورهاش : دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332543-023  ، 3155-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32336960-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 14:30  ات  رثکادح   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289609 :: هرازه هرازه :: 1401/12/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  رد  رباعم  یشک  طخ  گنر و  احما  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادهار 1401  یاهب  تسرهف  یصوصخ و  طیارش  یانبم  رب  لایر  غلبم 3/971/423/273  هب  هیلوا  دروآرب 

هام هژورپ 12  یارجا  نامز  تدم 

.تسا راتخم  اهداهنشیپ  مامت  ای  کی  لوبق  ای  در و  رد  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

- تیاده یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقیط  تیاده –  نابایخ  یادتبا  یمطاف - ریشم  بالقنا -  نابایخ  زاریش ، یناشن  هب  مالعتسا  نویسیمک  یرازگرب  لحم   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تاعامتجا  نلاس 

1456 :: نفلت :: https://shaffaf.shiraz.ir vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.setadiran.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس ردرد   بسن   بسن تهج   تهج (( یموتاب یموتاب )) یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

رهش رهش حطس   حطس ردرد   رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   وو   گنر   گنر احما   احما تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6969
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نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرح لاح  رد  نیزوت  یاه  هناماس  طخرب  ریواصت  لاسرا  و  , WIM ینابیتشپ یرادهگن و  ریمعت و  یرازفا ,  مرن  هتسب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( مالعتسا 1401-39 دیدجت  نارهت (  نادمه -  روحم 

1101003123000184 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهتمیق دیامن  هئارا  لک  هرادا  هب  ار  نآ  کرادم  دیامن و  مادقا  اتفا  زوجم  ذخا  هب  تبسن  لاس 1402  هام  رویرهش  نایاپ  ات  ددرگ  یم  دهعتم  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  روکذم  گرب  ددرگ و  هئارا  تمیق  داهنشیپ  گرب  اب  بسانتم 

6518763119 یتسپ :  دک  یمیهاربا ،  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا ,  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34228154-081  ، 34210433-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34210442-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم تکرح   تکرح لاح   لاح ردرد   نیزوت   نیزوت یاه   یاه هناماس   هناماس طخرب   طخرب ریواصت   ریواصت لاسرا   لاسرا وو   , , WIMWIM  ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یرازفا ,  ,  یرازفا مرن   مرن هتسب   هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070
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جرک هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ یداهنشیپ  تمیق  یتسویپ  ینف  تاخشم  تسیل و  قبط  ءاهب  مالعتسا  قیقد  هعلاطم  زا  دعب  افطل.یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن یرازگراب  هناماس  رد  ار 

1101095507000037 زاین :  هرامش 
جرک شش  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  تراپ  ربون  هدنزاس  عجرم   cm 70 عافترا  EVA دناپماک سنج  ینمیا  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  یتسویپ  ینف  تاخشم  تسیل و  قبط  ءاهب  مالعتسا  قیقد  هعلاطم  زا  دعب  افطل.یکیفارت  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یرازگراب 

3193663114 یتسپ :  دک  جرک ،  هقطنم 6  یرادرهش  - رصعیلو نابایخ  - یتشهب دیهش  نابایخ  - جرک - زربلا ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34526040-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34516362-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیدرف یرادرهش  ود  هقطنم  یلودج  گنر  دیرخ  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050288000249 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ   kg 25 بلح یلودج 090  دیفس  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

بلح 1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طسوت یگمه   ، تمیق هئارا  مرف  تاصخشم و  مرف  لماش  یتسویپ  یاه  مرف  مامضنا  هب  یتسویپ  یاه  لیاف  رد  یتساوخرد  کرادم  هیلک  تسیابیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  اضما  حاص 

3166653713 یتسپ :  دک  سیدرف ،  یرادرهش  سیدرف  ناتسرهش  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36658111-026  ، 36658110-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36658110-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

یلودج یلودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 7272

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

یضراوع6289494 هدودحم  یهاگآ  شیپ  یرسالاب و  یتاعالطا  میالع  یارجا  هحفص 42)هیهت و  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بایراف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلیر برد  روتارپوا  متسیس  تاقلعتم و  لیتسا و  مامت  فالک  هیور mdf و  اب  داعبا 180*220  اب  یبرس  یلیر  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093250000066 زاین :  هرامش 

بایراف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یلیر برد  روتارپوا  متسیس  تاقلعتم و  لیتسا و  مامت  فالک  هیور mdf و  اب  داعبا 180*220  اب  یبرس  یلیر  برد  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
جونهک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  داهنشیپ  لاسرا  زا  دعب  هرامش 09135119607  اب  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7887177381 یتسپ :  دک  بایراف ،  تشادهب  زکرم  هعمج  ماما  نابایخ  تلود  راولب  بایراف  نامرک  جونهک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43395829-034  ، 43395824-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43395829-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلیر یلیر برد   برد روتارپوا   روتارپوا متسیس   متسیس وو   تاقلعتم   تاقلعتم وو   لیتسا   لیتسا مامت   مامت فالک   فالک وو     mdfmdf  هیور هیور اباب     220220 ** 180180 داعبا   داعبا اباب   یبرس   یبرس یلیر   یلیر برد   برد ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی متاخ  یمتاخ  هللا  تیآ  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 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090216000045 زاین :  هرامش 

دزی متاخ  یمتاخ  هللا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   4x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

متاخ رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8988119153 یتسپ :  دک  یمتاخ ،  تیا  ناتسرامیب  یقرش  حیسمرهن  نابایخ  تاره  متاخ  ناتسرهش  متاخ ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32571401-035  ، 32572706-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32572461-035 :: 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

یموینیمولآ یموینیمولآ یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  لیمکت و  تسویپ  لوادج  ، تسویپ طیارش  تسیل و  ساسارب  زیم و ...  ، لیاف ، هشیگ بصن  لمح و  ، تخاس ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ لاسرا  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ 
1201001195000094 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
لاسرا هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب  لیمکت و  تسویپ  لوادج  ، تسویپ طیارش  تسیل و  ساسارب  زیم و ...  ، لیاف ، هشیگ بصن  لمح و  ، تخاس ، هیهت - 

ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  لودج  ود  عمج  ، ددرگ
نویساروکد ناملبم و  الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهش لیوحت  لحم  ددرگ ، یرازگراب  هناماس  رد  لودج  ود  عمج  ، ددرگ لاسرا  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب  لیمکت و  تسویپ  لوادج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  زور  تدمب 14  کناب  سانشراک  دات  خیرات  زا  لیوحت و  زا  سپ  اهالاک  هجو  تخادرپ  ، دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  اه  هنیزه  هیلک  ، دشاب یم  ناقاهد 

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

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

32222902-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داهنشیپ داهنشیپ تسویپ   تسویپ هبهب   وو   لیمکت   لیمکت تسویپ   تسویپ لوادج   لوادج ،، تسویپ تسویپ طیارش   طیارش وو   تسیل   تسیل ساسارب   ساسارب وو ...  ...  زیم   زیم ،، لیاف لیاف ،، هشیگ هشیگ بصن   بصن وو   لمح   لمح ،، تخاس تخاس ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ لاسرا   لاسرا هناماس   هناماس ردرد   تمیق   تمیق

7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 17 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراکدات تسا  هدنشورفاب  ناتسرامیبات  لمح  هنیزه   . تسا هباشمدک  ناریا   ... تسویپ تسیل  قبط  یکیرتکلا  مشچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدازدمحا سدنهم  تسا 09131858299 لیوحت  کالم 

1101005920000708 زاین :  هرامش 
درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رواخ رتسگ  راخب  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   SATRONIC هدنزاس عجرم   UV780 لدم لاتیجید  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا لیوحت  کالم  سانشراکدات  تسا  هدنشورفاب  ناتسرامیبات  لمح  هنیزه   . تسا هباشمدک  ناریا   ... تسویپ تسیل  قبط  یکیرتکلا  مشچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدازدمحا سدنهم  09131858299

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: 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

یکیرتکلا یکیرتکلا مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 7676

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 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یلصا  یدورو  یا  هشیش  هریاد  مین  یلخاد و  تخت  ییوشک  ییا  هشیش  یقرب  یاهبرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003365000253 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اکرش یچ و  هشیش  راکدوخ  یاهبرد  یبسن  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/27 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک6289641 سسکا  متسیس  بصن  هحفص 26)هیهت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلصا یلصا یدورو   یدورو یایا   هشیش   هشیش هریاد   هریاد مین   مین وو   یلخاد   یلخاد تخت   تخت ییوشک   ییوشک ییا   ییا هشیش   هشیش یقرب   یقرب یاهبرد   یاهبرد ناونع : : ناونع 7777

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

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

زا 72 ھحفص 54 
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هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناتسلگ نامتخاس  ) نیدوا نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000462 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: 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

نیدوا نیدوا نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7878

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

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

زا 72 ھحفص 55 
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یبرغ ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد کناب - برد  لیوحت  هدش -  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( ریمعت ضیوعت ،  یتناراگ ( 

1101030038000101 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، ضیوعت یتناراگ (  یاراد  کناب - برد  لیوحت  هدش -  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  رتشیب  نامز  تدم  اب  یتناراگ  هک  ییاهتکرش  اب  تیولوا  ریمعت ) 

5713747871 یتسپ :  دک  رگتشک ،  نابایخ  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471717-044  ، 33460858-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447220-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/02/21عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/01 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
roc هدننک لرتنک  بآ  جنس  یتخس  هاگتسد  ناونع : 

14014058 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/21 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاراد یاراد کناب - - کناب برد   برد لیوحت   لیوحت هدش -  -  هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    -  - یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
 ( ( ریمعت ریمعت ضیوعت ،  ،  ضیوعت یتناراگ (  (  یتناراگ

7979

rocroc هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک بآبآ   جنس   جنس یتخس   یتخس هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

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

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

زا 72 ھحفص 56 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

6289796ACCESS HUAWEI تازیهجت هحفص 12)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) wimwim  " " 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

طخرب6289629 ریواصت  لاسرا  و  , WIM ینابیتشپ یرادهگن و  ریمعت و  یرازفا ,  مرن  هتسب  دیرخ 
روحم تکرح  لاح  رد  نیزوت  یاه  هناماس 

هحفص 44) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

تشویپ6289106 حرش  هب  قیرح  هحفص 35)مالعا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک6289641 سسکا  متسیس  بصن  هحفص 26)هیهت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 72 ھحفص 57 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کسیدنسورکیم 128 هظفاح  تراک  ددع  2 کیسالک ، کیوم 3 تاش  یله  یرطاب  ددع  3 کیسالک ، کیوم 3 دابهپ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع کی  میس  یب  نوفورکیم   ، کیسالک کیوم 3 سیک  دراه  کی  ، گیگ

1101003754000052 زاین :  هرامش 
هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامسآ هاگن  رتسگ  لاب  روانف  هدننک  هضرع  عجرم   DJI هدنزاس عجرم   Mavic 2 pro لدم ییاوه  یرادربریوصت  رتپوکداوک  داپهپ  الاک :  مان 
دنورف 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ قاصلا  تمیق  داهنشیپ  گرب  گولاتاک و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7971945699 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  هرادا  هگنلردنب -  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44242844-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44245182-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: 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

ددع6289646 2 کیسالک ، کیوم 3 تاش  یله  یرطاب  ددع  3 کیسالک ، کیوم 3 دابهپ  هاگتسد  کی 
یب نوفورکیم   ، کیسالک کیوم 3 سیک  دراه  کی  ، گیگ کسیدنسورکیم 128  هظفاح  تراک 

ددع کی  میس 

هحفص 57) دابهپ  ( دابهپ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاس6289029 دنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  یرازفا ،  تخس  یرازفا و  مرن  تازیهجت  دیرخ 
ددرت تیریدم  هچراپکی  هناماس  هژورپ  یارجا  تهج 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزاس6289044 دنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  یرازفا ،  تخس  یرازفا و  مرن  تازیهجت  دیرخ 
ددرت تیریدم  هچراپکی  هناماس  هژورپ  یارجا  تهج 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 20) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

حرط6289709 زمرق  هدودحم  هدودحم LEZ و  یارجا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و 
ربراب هیلقن  لیاسو  ینامز  یناکم  ددرت 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

128128 کسیدنسورکیم   کسیدنسورکیم هظفاح   هظفاح تراک   تراک ددع   ددع 22 کیسالک ، ، کیسالک کیوم  33 کیوم تاش   تاش یله   یله یرطاب   یرطاب ددع   ددع 33 کیسالک ، ، کیسالک کیوم  33 کیوم دابهپ   دابهپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
ددع ددع کیکی   میس   میس یبیب   نوفورکیم   نوفورکیم  ، ، کیسالک کیسالک کیوم  33 کیوم سیک   سیک دراه   دراه کیکی   ،، گیگ گیگ

8181
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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 " ) " ) 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

تعرس6289810 فلخت  تبث  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 6)هصقانم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تیریدم6289972 دنمشوه  یاه  هناماس  فلخت  تبث  یناسر  عالطا  یکمایپ  هناماس  ژراش  هتسب  دیرخ 
کیفارت لرتنک 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تشویپ6289106 حرش  هب  قیرح  هحفص 35)مالعا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

متسیس6289921 مزال  هیدات  ذخا  شزومآ و  یتناراگ و  یزادنا و  هار  بصن و  لمح و  دیرخ  یحارط ، 
ناتسا یلم  کناب  دانسا  یناگیاب  نامتخاس  راکدوخ   FM200 قیرح افطا  مالعا و 

هحفص 12) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ6289005 لاقتنا  تاسیسات  کینورتکلا  هحفص 20)تظافح  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاگ6289023 لاقتنا  تاسیسات  کینورتکلا  هحفص 20)تظافح  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

....هناخدرس6289037 / ییانشور / داوم تشن  بذاج   / روتکتد / کنیع / همکچ / هحفص 35)شکتسد قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تشویپ6289106 حرش  هب  قیرح  هحفص 35)مالعا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ییابطابط همالع  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 09 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هئارا  روتکاف  شیپ  افطل  یتسویپ  تسیل  قبط  یبناج  مزاول  یساکع و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030600000150 زاین :  هرامش 

ییابطابط همالع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84365210   DSLR-A350X E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط  یبناج  مزاول  یساکع و  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  تواکذ  سدنهم  هرامش 09125475185  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

1489684511 یتسپ :  دک  شزرو ،  نادیم  تمه - هارگرزب  عطاقت  - کیپملا هدکهد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44737530-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737554-021 :: 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

نیبرود6289021 یشزومآ  دنتسا   - ip هتسبرادم نیبرود  یشزومآ  دنتسا  لماش :  هصقانم  ناونع  4
هفرط کی  یتعنص  قرب  زیم  هفرط -  ود  یتعنص  قرب  زیم  -  hd هتسبرادم

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نیدوا6289127 هحفص 54)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددرگ6289164 هئارا  روتکاف  شیپ  افطل  یتسویپ  تسیل  قبط  یبناج  مزاول  یساکع و  هحفص 20)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

رهش6289386 یخیرات  تفاب  رباعم  رد  ناوخکالپ  یاهنیبرود  هحفص 20)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدافتسا6289395 هباشم  دک  ناریا  زا   - یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت 
 ( ریمعت ضیوعت ،  یتناراگ (  یاراد  کناب - برد  لیوحت  هدش - 

هحفص 54) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ددرگ ددرگ هئارا   هئارا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ افطل   افطل یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یبناج   یبناج مزاول   مزاول وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8282
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  " " 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

6289721ATEN --450 لباکددع  1ATEN) تروپ رتیلپسا 4  -- 3 ددع ( ATEN تروپ رتیلپسا 8 
VGA------ هب  HD لیدبتددع ینوس 1  روتکژرپ  اتید  پمال  ATE هاگتسد تروپ 1  چیوسرتم 4 

ددع  24

هحفص 36) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یوضر ناسارخ  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن یراذگراب  لیمکت  زا  سپ  هدومن و  هعجارم  تسویپ  مالعتسا  هب  تسا  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005438000518 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
داژن ول  امسط  یدریو  هلا  دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   DATA STORAGE SYSTEM یتراجت مان   QUANTUM LTO 800GB لدم لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یراذگراب  لیمکت  زا  سپ  هدومن و  هعجارم  تسویپ  مالعتسا  هب  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9188913111 یتسپ :  دک  عناق ،  دیهش  هار  هس  شبن  - دابآ لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38685320-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38675588-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانرتسکا لانرتسکا زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یلام 1401 لاس  ناتسدرک  یافبآ  یراجو  حرط  یاهرابنا  ینادرگرابنا  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014001229 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

لایر 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لانرتسکا6289082 زاس  هحفص 61)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

افبآ6289313 یراج  حرط و  یاهرابنا  ینادرگرابنا  تامدخ  هحفص 61)ماجنا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیفارت6289653 تازیهجت  هحفص 44)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

افبآ افبآ یراج   یراج وو   حرط   حرط یاهرابنا   یاهرابنا ینادرگرابنا   ینادرگرابنا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8484
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یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی  دیدجت -  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/64 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 18  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکفا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 18  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6288979 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 8  هصقانم  یبایزرا  تکاپ   - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم تعاس 9  داهنشیپ  تکاپ  - 1401/12/14

نیکرتشم روما  رورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 1.450.000.000 

یلخاد 2081 نفلت 038-33339002-4  یلامش  یباراف  درکرهش خ  فلا  یاهتکاپ   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003815000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289042 :: هرازه هرازه :: 1401/12/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رباربار دوخ  زربلا  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  رورس  قاتا  لوا  زاف  تخاس  هصقانم  دراد  رظن  رد  زربلا  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دراذگب .  ارجا  هب  یا  هلحرم  کی  هصقانم  تروصب  دیامن و  رازگرب  ناوخارف  یینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  یمالعا ،  تاصخشم 

زربلا  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تادنتسم  ربارب  رورس  قاتا  لوا  زاف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  هعلاطم  لماک  تسویپ  یاه  لیاف  .ددرگ  یرازگراب  ج  ب ،  فلا ،  تاکاپ  یمازلا و  فلا  تکاپ  یکیزیف  هئارا  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1402/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زربلا ناتسا  کالماو  دانسا  تبث  لک  هرادا  یلامش - رذوبا  نابایخ  شبن  اردصالم –  راولب  جرک -  ، 3149679651 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیکرتشم نیکرتشم روما   روما رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

رورس رورس قاتا   قاتا لوا   لوا زاف   زاف تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج ناسارخ  هقطنم  داتس  نامتخاس  رورس  قاتا  گنیلوک  متسیس  بیع  عفر  مزاول و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092126000102 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  یداهنشیپ  تمیق  هئارا  تهج  ناگ  هدننک  تکرش  طسوت  لحم  زا  دیدزاب.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قباطم  زاین  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یبونج ،  ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یمالسا 6 - یروهمج  نایایخ  شبن  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9716883988 یتسپ : 

32211861-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32211865-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 09 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشابیم تسویپ  تسیل  یاراد  الاک (  دک  ناریا  هباشت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090847000128 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 : 
1401/12/07 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

نامتخاس نامتخاس رورس   رورس قاتا   قاتا گنیلوک   گنیلوک متسیس   متسیس بیع   بیع عفر   عفر وو   مزاول   مزاول هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8787

 ( ( دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل یاراد   یاراد الاک (  (  الاک دکدک   ناریا   ناریا هباشت   هباشت ناونع : : ناونع 8888

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

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

زا 72 ھحفص 64 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " 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

نیکرتشم6288979 روما  رورس  هحفص 62)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6289042 قاتا  لوا  زاف  هحفص 62)تخاس  رورس  ( رورس

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

نامتخاس6289208 رورس  قاتا  گنیلوک  متسیس  بیع  عفر  مزاول و  هحفص 62)هیهت  رورس  ( رورس

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

6289749 ( دشابیم تسویپ  تسیل  یاراد  الاک (  دک  ناریا  هحفص 62)هباشت  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6289832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/05 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیالنآ متسیس  روسنس  یکیتسال  یدنببآ  هعومجم  فیدر  کی  نیمات  ناونع : 

14014690 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/21 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیالنآ6289832 متسیس  روسنس  یکیتسال  یدنببآ  هعومجم  فیدر  کی  هحفص 65)نیمات  روسنس  ( روسنس

نیالنآ نیالنآ متسیس   متسیس روسنس   روسنس یکیتسال   یکیتسال یدنببآ   یدنببآ هعومجم   هعومجم فیدر   فیدر کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8989

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

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

زا 72 ھحفص 65 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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

6289182CISCO C9200L-24T-4G-E لدم هحفص 36)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6289197(POE)10/100 تروپ 4 هحفص 36)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لباک6289259 تراک HBA و  چیوس و  چیوس و  نس  تازیهجت  هحفص 36)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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

زا 72 ھحفص 66 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  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   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک تمیق  امتح  .دوشیمن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب  تسویپ  تاصخشم  قباطم  رادچوس  رتمومرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی زا  کی  دیرخ  ددرگ  ظاحل 

1201001083000342 زاین :  هرامش 
ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سامت 02127822664 هرامش  - 
یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یناگرزاب  هتبثم  دانسا  نویساربیلاک و  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822700-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هداد6289001 زکرم  چوس  هحفص 12)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رادچوس6289039 هحفص 67)رتمومرت  چوس  ( چوس

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

یرتویپماک6289290 هکبش  زاین  دروم  چوس  هاگتسد  هحفص 12)4  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چوس6289741 لباک -  HBA تراک چوس ، نس  تازیهجت  هحفص 12)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رادچوس رادچوس رتمومرت   رتمومرت ناونع : : ناونع 9090

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

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

زا 72 ھحفص 67 
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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 17 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GDM275 LN لدم سالپ  یج  چنیا  روتینام 27  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000246 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاده 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 18 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  هزور  تخادرپدشاب 7  ناتسرامیب  IT سانشراک دیئات  درو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093935000063 زاین :  هرامش 
نارهت تیاده  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   WIDE هدنزاس عجرم   WIDE یتراجت مان   IF2303M لدم  in 21 زیاس لسکیپ  اگم  اب 3  یصیخشت  یکشزپ  روتینام  الاک :  مان 
کینورتکلا سولرپسا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه اب  ناتسرامیب  تاموزلم  رابنا  رد  لیوحت  دشاب  ناتسرامیب  IT سانشراک دیئات  دروم  دشاب  رادروخرب  الاب  تیفیک  زا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ  هزور  تخادرپ 7  تکرش و 

1949753113 یتسپ :  دک  تیاده ،  ناتسرامیب  لاچخی -  نابایخ  یاهتنا  کهلق - یهارود  یتعیرش -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22567070-021  ، 22544173-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22541184-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GDM275 LNGDM275 LN  لدم لدم سالپ   سالپ یجیج   چنیا   چنیا روتینام  2727   روتینام ددع   ددع   44 ناونع : : ناونع 9191

لسکیپ لسکیپ اگم   اگم اباب  33   یصیخشت   یصیخشت یکشزپ   یکشزپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 72 ھحفص 68 
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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 17 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  دشاب  یم  ید 55  یا  لا  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000300 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   23P500 لدم  in 23 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ناریا  تخاس  ربتعم  یتنراگ  یاراد  الاک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82992064-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داژن یفابل  رتکد  دیهش  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 18 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب زا  لبق  یگنهامه  / تسویپ قبط  تساوخرد  / هباشم دک  ناریا  / نلاس روتینام  ، رتنیرپ لبیل  ، تعرس رپ  رنکسا  ، ناوخ دکراب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(23602026 یرافغ سدنهم  ) یمازلا سانشراک  اب  تمیق 

1101050259001614 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA هدنزاس عجرم   MBS-4680 لدم ناوخ  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 17 دادعت : 

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

یمازلا سانشراک  دات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هیوست 3  / ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحت  / هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک 

هاگتسد نلاس 14  روتینام  / هاگتسد هیذغت 1  رتنیرپ  لبیل  / هاگتسد الاب 1  تعرس  رنکسا  / هاگتسد یدعب 1  هس  یدعب و  ود  ناوخ  دک  راب  رنکسا  لماش : اه  الاک 

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin زیاس  2323   زیاس   LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 9393

نلاس نلاس روتینام   روتینام ،، رتنیرپ رتنیرپ لبیل   لبیل ،، تعرس تعرس رپرپ   رنکسا   رنکسا ،، ناوخ ناوخ دکراب   دکراب ناونع : : ناونع 9494

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6289056GDM275 LN لدم سالپ  یج  چنیا  روتینام 27  ددع  هحفص 67)4  روتینام  ( روتینام

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

لسکیپ6289113 اگم  اب 3  یصیخشت  یکشزپ  هحفص 67)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6289205in 23 زیاس  LCD هحفص 67)روتینام روتینام  ( روتینام

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

نلاس6289266 روتینام  ، رتنیرپ لبیل  ، تعرس رپ  رنکسا  ، ناوخ هحفص 67)دکراب  روتینام  ( روتینام

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

اقیقد6289750 تاصخشم  تسویپ -  هگرب  تاصخشم  قباطم   LED چنیا روتینام 24  ددع  دادعت 5 
ناهفصا هبعش 3  لیوحت  لحم  دشاب و  یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  انمض  دوش  تیاعر 

.تسا

هحفص 26) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود6289021 یشزومآ  دنتسا   - ip هتسبرادم نیبرود  یشزومآ  دنتسا  لماش :  هصقانم  ناونع  4
هفرط کی  یتعنص  قرب  زیم  هفرط -  ود  یتعنص  قرب  زیم  -  hd هتسبرادم

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/02/24عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/13 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سکودار  cnc زاگاوه شرب  هاگتسد  قیقد  رازبا  رازفا  مرن  بصن  ریمعت و  تامدخ  ناونع : 

14014828 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/24 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

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 11 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6289487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هدهاشم  تسویپ  لیاف  افطل  ( داپریا یور  یجنفسا  ظفاحم   ، ) EAR PAD MIC , BOOM MIC تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090049000007 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

تفج  150 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624206-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سکودار6289011  cnc زاگاوه شرب  هاگتسد  قیقد  رازبا  رازفا  مرن  بصن  ریمعت و  هحفص 70)تامدخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

سکودار سکودار   cnccnc زاگاوه   زاگاوه شرب   شرب هاگتسد   هاگتسد قیقد   قیقد رازبا   رازبا رازفا   رازفا مرن   مرن بصن   بصن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 9595

EAR PAD MIC ,  BOOM MICEAR PAD MIC ,  BOOM MIC ناونع : : ناونع 9696

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 " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاس6289029 دنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  یرازفا ،  تخس  یرازفا و  مرن  تازیهجت  دیرخ 
ددرت تیریدم  هچراپکی  هناماس  هژورپ  یارجا  تهج 

هحفص 20) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزاس6289044 دنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  یرازفا ،  تخس  یرازفا و  مرن  تازیهجت  دیرخ 
ددرت تیریدم  هچراپکی  هناماس  هژورپ  یارجا  تهج 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 20) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6289487EAR PAD MIC , BOOM MIC(70 هحفص رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

طخرب6289629 ریواصت  لاسرا  و  , WIM ینابیتشپ یرادهگن و  ریمعت و  یرازفا ,  مرن  هتسب  دیرخ 
روحم تکرح  لاح  رد  نیزوت  یاه  هناماس 

هحفص 44) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرادرهش6289631 هژورپ  لرتنک  تیریدم و  هناماس  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ  بصن  ، هحفص 23)دیرخ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلام6289649 یاهدادیور  تبث  تهج  زاین  دروم  یاه  هناماس  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ  ، بصن ، هحفص 23)دیرخ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیریدم6289972 دنمشوه  یاه  هناماس  فلخت  تبث  یناسر  عالطا  یکمایپ  هناماس  ژراش  هتسب  دیرخ 
کیفارت لرتنک 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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