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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 14  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 17

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 25

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   44 هبنشجنپ   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 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   309,470هکس , 0 16309,470 , 0 اکیرمآ16 اکیرمآ رالد   ,417رالد 000417, تاراما000 تاراما مهرد   139,540139,540مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   287,020هکس , 000287,020 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس357,500357,500رالد سیئوس کنارف   562کنارف ,400562 ,400

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,164هکس 000 , 000164, 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع394,400394,400رالد ناتسبرع لایر   139,890139,890لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 11هکس 1 , 000 , 0001 1 1 , 000 , وروی000 550وروی ,580550 ژورن580, ژورن نورک   50نورک ,70050 ,700

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا24,938,00024,938,000یالط سیلگنا دنوپ   630دنوپ ,940630 نپاژ940, نپاژ نینی   دصکی   388,530388,530دصکی

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
((4545))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 107107))

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

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

زا 113 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 35  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 62

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 63

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 71

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 74

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

( 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  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

زا 113 ھحفص 2 

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


( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( 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 17  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 14  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش جرد  خیرات  زا  زور  یط 10   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6324200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...و نامتراپآ  نامتخاس  نایعا ، هصرع  هلمج  زا  یزیمم  لماک  یاهمرف  لماش  کالما  تاعالطا  تشادرب  رهش  رباعم  کالما و  یزیمم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

56243832  - 56243002-051 :: 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

نارهت یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

74-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/27هرامش  : هصقانم نایاپ   1401/12/07  : هصقانم عورش   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6324491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MIS ینابیتشپ هعسوت و  یزاس ...  هدایپ  یحارط و  هرواشم  تامدخ  هئارا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتراپآ نامتراپآ نامتخاس   نامتخاس نایعا ، ، نایعا هصرع   هصرع هلمج   هلمج زازا   یزیمم   یزیمم لماک   لماک یاهمرف   یاهمرف لماش   لماش کالما   کالما تاعالطا   تاعالطا تشادرب   تشادرب رهش   رهش رباعم   رباعم وو   کالما   کالما یزیمم   یزیمم ناونع : : ناونع 11

MISMIS ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت یزاس ،  ،  یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 22

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

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

2001000002000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324754 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار  رازفا  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ورین  ترازو  هدننک :  رازگرب 

هنایار رازفا  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  یراذگاو  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ورین ترازو  نامتخاس  یناجنسفر  یمشاه  هارگرزب  عطاقت  ناتسدرک  هارگرزب   ، 1996833913 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000009000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325387 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راک  بسک و  لیلحت  تخانش و  ، هژورپ لرتنک   ، تاعالطا یروانف  یرادهگن  ، ینابیتشپ تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاراد  یداصتقا و  روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 

راک بسک و  لیلحت  تخانش و  ، هژورپ لرتنک   ، تاعالطا یروانف  یرادهگن  ، ینابیتشپ تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   5,400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
22:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یداصتقا روما  ترازو  لیفارسا -  روص  نابایخ  نویامه -  باب  نابایخ  ینیمخ - ماما  نادیم  نارهت -  ، 1114943661 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
قاتا 1547 اهدادرارق  روما  دحاو  ینابیتشپ -  یهافر و  روما  لک  هرادا  لوا  هقبط  یلامش  ود  برد  ییاراد  و 

:: 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

هنایار هنایار رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33

راک راک وو   بسک   بسک لیلحت   لیلحت وو   تخانش   تخانش ،، هژورپ هژورپ لرتنک   لرتنک  ، ، تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف یرادهگن   یرادهگن ،، ینابیتشپ ینابیتشپ تامدخ   تامدخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 113 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wv47whd46ujdq?user=37505&ntc=6324754
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6324754?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2vhmjaqhwd44c?user=37505&ntc=6325387
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6325387?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   9هرامش هبنش , هس  یلا   1401 دنفسا ,  3 هبنشراهچ , ینامز : هزاب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401 دنفسا ,

itrc.ac.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" تاعالطا یلم  هکبش  یکیفارت  یاه  هداد  لیلحت  یاه  هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و  هژورپ "  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هژورپ  RFP یاهلیاف تاعالطا ،" یلم  هکبش  یکیفارت  یاه  هداد  لیلحت  یاه  هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و  یربهار  شیاپ و   " هژورپ یاهتیلاعف  ماجنا  یاتسار  رد 

تامدخ هکبش و  تیفیک  شجنس  هناماس  کیفارت " ،" لیلحت  زا  هدافتسا  اب  یطابترا  تخاسریز  رد  اوتحم  دصر  هناماس  یزاس  هدایپ  یزیرهمانرب و  حرط ، هئارا  یاه "
هدیدرگ تسویپ  یشهوژپ ، یاهداهنشیپ  ذخا  ناوخارف و  روظنمب  روشک " رد  یربا  تامدخ  زا  هدافتسا  نازیم  دصر  هناماس   " و بایریسم "  یاهرازفا  مرن  اب  هدش  هئارا 

دنا

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ع/1401/67 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ریفس  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتاعالطا عماج  متسیس  یزاس  هدایپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

"" تاعالطا تاعالطا یلم   یلم هکبش   هکبش یکیفارت   یکیفارت یاه   یاه هداد   هداد لیلحت   لیلحت یاه   یاه هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط هژورپ "  "  هژورپ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 55

یتاعالطا یتاعالطا عماج   عماج متسیس   متسیس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 66

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

ود یمومع  هصقانم  مود ) / لوا تبون   ) هصقانم یهگآ  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   تبون
( یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم 

1401/12/03 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاغآهرامش مود  تبون  یهگآ  پاچ  زا  سپ  زور  کی  زا  دانسا  عیزوت   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تشاد دهاوخ  همادا  نآ  زا  سپ  زور  ات 10  هدش و 

nidc.ir :: عبنم دانساعبنم تفایرد  زور  نیرخا  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6323892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ حرش  هب  یرافح  یاههاگتسد  هب  طوبرم  مزاول  تاعطق و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 Sensor for mud logging unit messure - 

 P/F mud logging unit messure insteruments - 
DL380 رورس - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نویسیمک هناخریبد  قاتا 107   - B تراپ لوا  هقبط  یتایلمع –  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  زاوها   :: سردآ سردآ
061-34148580 سامت 34148569 -  هرامش  تاصقانم - 

:: 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

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095007000051 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324268 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  طوطخ  BMS متسیس حالصا  ءاقترا و  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دهشم یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  طوطخ  BMS متسیس حالصا  ءاقترا و  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  - دهشم  ، 9167713368 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  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

Sensor for mud logging unit messure Sensor for mud logging unit messure -  P/F mud logging-  P/F mud logging یرافح : : یرافح یاههاگتسد   یاههاگتسد هبهب   طوبرم   طوبرم مزاول   مزاول وو   تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
DL380DL380 رورس   رورس - -   unit messure insterumentsunit messure insteruments

77

یرهشراطق یرهشراطق یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تکرش   تکرش طوطخ   طوطخ BMSBMS متسیس   متسیس حالصا   حالصا وو   ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 88

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

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

2001092273000120 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6324724 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 K40123-3088801081-B هصقانم هرامش  هب  یزاس  نیریش  دحاو   DCS متسیس ACCESSORIES تازیهجت تاعطق و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مج  رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قیقد رازبا  تاریمعت  تاریمعت - هرادا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,530,000,000 نیمضت :  غلبم 
16:00 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تاصقانم الاک  روما  مج  رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  مج  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   ، 7561875847 یتسپ :  دک  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7561875847 یتسپ :  دک 

07731682153 سامت :  هرامش 

:: 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

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

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

2001097684000059 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325648 :: هرازه هرازه :: 1401/12/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TRICONIX SAFETY دیرخ : یاضاقت 0040109   R10/1401/033 هرامش یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاف 19  مهد  هاگشیالاپ   CONTROL SYSTEM

مهد  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
TRICONIX SAFETY دیرخ : یاضاقت 0040109   R10/1401/033 هرامش یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

زاف 19 مهد  هاگشیالاپ   CONTROL SYSTEM

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,850,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/02/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاف 19  ) مهد هاگشیالاپ  - هیولسع هب  ناگنک  هداج  رتمولیک 20   - ناگنک ناتسرهش  رهشوب ،  ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
07731466271 هیدات :  -07731466273 سکف :  -07731466290-07731466283 نفلت :  (- یبونج سراپ 

:: 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

یزاس یزاس نیریش   نیریش دحاو   دحاو   DCSDCS متسیس   متسیس ACCESSORIESACCESSORIES تازیهجت   تازیهجت وو   تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

TRICONIXTRICONIX دیرخ : : دیرخ   0040 یاضاقت  1090040109 یاضاقت   R10/140 1/033R10/140 هرامش  1/033 هرامش یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
1919 زاف   زاف مهد   مهد هاگشیالاپ   هاگشیالاپ   SAFETY CONTROL SYSTEMSAFETY CONTROL SYSTEM

1010
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یداصتقا هژیو  هقطنم  رد  عقاو  سراف  جیلخ  یژرنا  نیبم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراپ یژرنا 

رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/48 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mobinec.ir :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325694 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10  سار   - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( GIS رلیوب و  ) ALSTOM دنرب لرتنک  متسیس  یاهتراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دانسا رد  جردنم  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر ) درایلیم  جنپ  هصقانم 5.000.000.000 ( رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  سراف ، جیلخ  یژرنا  نیبم  تکرش  سراپ ، یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هیولسع ، رهشوب ، ناتسا  کرادم : دانسا و  لیوحت   :: سردآ سردآ

07737295251 و 07737295250 --  077.3729.5144.5146 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tender@mobinec.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

تا /1401/085 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 11/30هرامش زا   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iooc.ir :: عبنم تعاس 19عبنم ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325712 :: هرازه هرازه تعاس 19دکدک   ات   - 1401/12/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

میس هارمه  هب  ییامیپ  هاچ  تینوی  هاگتسد  هس  یزادنا  هار  نیمأت و  تخاس ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تکرش همانساسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر همانزور  تارغت  سیسأت و  تبث ، یاه  یهگآ 

تسا یمازلا  یعامتجا  هافر  نواعت و  راک ، ترازو  زا  ربتعم  ینمیا " تیحالص  دات  همانیهاوگ   " ندوب اراد 
هطوبرم هیاپ  رد  زاجم " راک  دادعت   " تیاعر صوصخ  رد  رگهصقانم  دهعت  هیاپ 5 و  لقادح  اب  زاگ " تفن و   " هتشر رد  یراکنامیپ " تیحالص  همانیهاوگ   " ندوب اراد 

تسا یمازلا  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  یوس  زا  هدش  رشتنم  هیغالبا  نیرخآ  بسح 
وروی ود ) تسیب و  دصناپ و  رازه و  هن  یس و   ) غلبم 39.522 هب  راک " عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت 

جاح دیهش  نامتخاس  هرامش 12  دازکاخ ، نابایخ  جروت ،)  ) یشیرق دیهش  نابایخ  سردم ، عطاقت  هب  هدیسرن  لالب ، دجسم  زا  رتالاب  رصعیلو ، نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ
ینامیلس مساق 

1456  - 021-23942555 :: 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

 ( ( GISGIS وو   رلیوب   رلیوب  )  ) ALSTOMALSTOM  دنرب دنرب لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یاهتراک   یاهتراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

میس میس هارمه   هارمه هبهب   ییامیپ   ییامیپ هاچ   هاچ تینوی   تینوی هاگتسد   هاگتسد هسهس   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نیمأت   نیمأت تخاس ، ، تخاس ناونع : : ناونع 1212
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001500000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324747 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصب ار  یئاجر  دیهش  هاگورین  یارب   FFF 3 یناشن %  شتآ  ییایمیش  موف  رتیل  نیمات 15000  دراد  رظن  رد  یئاجر  دیهش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  راذگاو  طیارشلادجاو  ناگدننک  نیمات  هب  دادرارق  داقعنا  اب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 

ییاجر  دیهش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یترارح قرب  هاگورین  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   580,000,000 نیمضت :  غلبم 

هصقانم  دانسا  قباطم  نیمضت :  تاحیضوت 
08:30 تعاس : 1402/03/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

همالع نامتخاس  ندعم  تعنص و  هرادا  بنج   ، تایلام راولب  باون ، تارادا  عمتجم  ، نیوزق  ، 3419858813 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
موس هقبط  ینیوزق 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/30 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gi.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشناوضر هدگنس  هب  تشزو  ریسم   uso هژورپ یرون  ربیف  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

هاگورین هاگورین یارب   یارب   FFFFFF  33  دصرد دصرد یناشن   یناشن شتآ   شتآ ییایمیش   ییایمیش موف   موف رتیل   رتیل   1500015000 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1313

ریسم ریسم   usouso  هژورپ هژورپ یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1414
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زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/12/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324387 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش یرادرهش  سوهرواتید  ود  زاف  ناونع  هب  دیدج  یراما  ملق  ماجنا 67  هداد و  هرانبا  کی  زاف  یناسرزور  هب  بیغ و  عفر  دبوهب  هژورپ  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یاه 321-320 یلخاد   07132332488 :: 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

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م - 1401-12-28 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عباوت هدنبادخ و  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  تایلمع  ماجنا  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

یرامآ یرامآ ملق   ملق ماجنا  6767   ماجنا وو   هداد   هداد هرابنا   هرابنا کیکی   زاف   زاف یناسرزور   یناسرزور هبهب   وو   بیع   بیع عفر   عفر دوبهب   دوبهب هژورپ   هژورپ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 1515

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1616
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 14-1-12-33م یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324623 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یناگمه  یاهنفلت  عباوت و  ریبکریما و  تومیر  کلم ،  ماما و  زکارم  ناجنز  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.370.964.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 104 اهدادرارق  دحاو  ناجنز  هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  تارادا  عمتجم  ناجنز   :: سردآ سردآ

02433122128 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02433473333 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م - 1401-12-31 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 16  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
09/12/1401

6324624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عباوت مراط و  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  تایلمع  ماجنا  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

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1717

ناتسرهش ناتسرهش ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1818
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

za.tci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عباوت هیهلا و  تومیر  یرهطم و  زکارم  ناجنز  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  تایلمع  ماجنا  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

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

za.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدازآ تلاسر و  تومیر  میاق و  زکارم  ناجنز  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  تایلمع  ماجنا  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

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1919

ناتسرهش ناتسرهش ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2020
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لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003740000220 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325212 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک  هرادا  هداد  زکرم  حالصا  یاهدرادناتسا  یزاس  هدایپو  تازیهجت  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ یحارط ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لک هرادا  هداد  زکرم  حالصا  یاهدرادناتسا  یزاس  هدایپو  تازیهجت  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ یحارط ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   6,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/03/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن و  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   ، 5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  سرادم  زیهجت  هعسوت و  ، یزاسون لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  هچراپکی  یبایزرا  اب  نامزمه   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/12/08هرامش خروم 1401/12/04  زا   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم :: 1401/12/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325477 :: هرازه هرازه - دکدک   خروم 1401/12/21 تعاس 8  یبایزرا  یاه  تکاپ   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
اهتکاپ 1401/12/21 ریاس 

هفرح ینف  یاهناتسرنه  تهج  هکبش  تازیهجت  رتویپماک و  دیرخ  هب  تبسن  تاصقانم  یرازگرب  نوناق  ساسا  رب  یتلود  تارابتعا  لحم  زا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  ناتسا  حطس  شنادراک  یا و 

ناتسا حطس  شنادراک  یا و  هفرح  ینف  یاه  ناتسرنه  تهج  هکبش  تازیهجت  رتویپماک و  دیرخ  - 

لایر  نیمضت 8.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یوضر ناسارخ  سرادم  یزاسون  لک  هرادا  هجو  رد  یهگا  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  یزکرم و  کناب  دزن  هرامش 4060030607655863  باسح  هب  یدقن  زیراو 

:: سردآ سردآ

37681713: سامت نفلت   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرادا هرادا هداد   هداد زکرم   زکرم حالصا   حالصا یاهدرادناتسا   یاهدرادناتسا یزاس   یزاس هدایپو   هدایپو تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ یحارط ، ، یحارط یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
لکلک

2 12 1

ناتسا ناتسا حطس   حطس شنادراک   شنادراک وو   یایا   هفرح   هفرح ینف   ینف یاه   یاه ناتسرنه   ناتسرنه تهج   تهج هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222
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مالیا ناتسا  یرتسگداد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003982000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325558 :: هرازه هرازه :: 1402/01/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  یکیزیف  تخاس  ریز   ( شزومآ یزاس و  دنتسم  یزاس و  هچراپکی  یزادنا و  هارو  ارجا  یزاس و  هدایپ  بصن و  - تازیهجت دیرخ   ) لیمکت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  یرتسگداد 

مالیا  ناتسا  یرتسگداد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زکرم یکیزیف  تخاس  ریز   ( شزومآ یزاس و  دنتسم  یزاس و  هچراپکی  یزادنا و  هارو  ارجا  یزاس و  هدایپ  بصن و  - تازیهجت دیرخ   ) لیمکت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

مالیا ناتسا  یرتسگداد  هداد 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/03/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا ناتسا  یرتسگداد  یرتسگداد  نادیم  مالیا   ، 6931189838 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار6324754 رازفا  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لرتنک6325387  ، تاعالطا یروانف  یرادهگن  ، ینابیتشپ تامدخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
راک بسک و  لیلحت  تخانش و  ، هژورپ

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلم6325542 هکبش  یکیفارت  یاه  هداد  لیلحت  یاه  هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و  هژورپ "  ناوخارف 
" تاعالطا

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتاعالطا6325629 عماج  متسیس  یزاس  هحفص 5)هدایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ناتسا ناتسا یرتسگداد   یرتسگداد هداد   هداد زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف تخاس   تخاس ریز   ریز لیمکت   لیمکت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2323
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6325466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرح ردق  یلایل  زورون 1402 و  مسارم  رد  هدافتسا  دروم  رکیپ  نهپ  یاهرگشیامن  یروآ  عمج  یزادنا و  هار  بصن و  هراجا ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  یوضر  هاگشورف  یناقوف  هقبط  یوضر -  رهطم  مرح  داوجلا  باب  یدورو  وگزردنا -  دیهش  نابایخ  دهشم - یناشن  هب  یروضح  هعجارم   :: سردآ سردآ

05131305243 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095007000053 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6323994 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  کی  طخ  تعرس  شجنس  متسیس  حالصا  ءاقترا و  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دهشم یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  کی  طخ  تعرس  شجنس  متسیس  حالصا  ءاقترا و  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  - دهشم  ، 9167713368 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  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

رکیپ رکیپ نهپ   نهپ یاهرگشیامن   یاهرگشیامن یروآ   یروآ عمج   عمج وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هراجا ، ، هراجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2424

یرهشراطق یرهشراطق یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تکرش   تکرش کیکی   طخطخ   تعرس   تعرس شجنس   شجنس متسیس   متسیس حالصا   حالصا وو   ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 2525

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

AK-BID-P-1401-68 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6324057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عمتجم یاه  نابایخ  رد  یکیفارت  مئالع  بصن  یشک و  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 233 و 298  02187750 :: نفلت :: WWW.AKPC.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

زاریش هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم تعاس 14/15عبنم ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهبزور هالط و  راولب  یکیفارت  نایرج  یزاس  مارآ  تایلمع  ارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 5.514.477.691  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

اهاه نابایخ   نابایخ ردرد   یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع بصن   بصن وو   یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 2626

راولب راولب یکیفارت   یکیفارت نایرج   نایرج یزاس   یزاس مارآ   مارآ تایلمع   تایلمع ارجا   ارجا 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 113 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3e6k7kstx3wzd?user=37505&ntc=6324057
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6324057?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fl4nahpcxsalz?user=37505&ntc=6324337
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6324337?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


درگتشه دیدج  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:30هرامش یلا  خروم 1401/12/6  زا   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم لیطعتعبنم مایا  باستحا  اب  یلا  زا 1401/12/14   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 14:30 

6324399 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:30   - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هام  درگتشه 3  دیدج  رهش  یسکات  سوبوتا و  یاههاگتسیا  یزاسزاب  ریمعت و  دیدجت   2001005750000031 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام درگتشه 1  دیدج  رهش  یکیفارت  مئالع  یاهولبات  بصن  هیهت و   2001005750000032

غلبم ٪5 .دشاب -  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  پاچ  تبون  ره  رد  یهگآ  جرد  هنیزه  .تسا -  راتخم  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( لایر  ) هصقانم 250.000.000 رد  تکرش 

درگتشه دیدج  رهش  یرادرهش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیدج دیدج رهش   رهش یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت دیدج -  -  دیدج رهش   رهش یسکات   یسکات وو   سوبوتا   سوبوتا یاههاگتسیا   یاههاگتسیا یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 2828

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

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

2001005108000047 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324734 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دریگ یمن  قلعت  تبوعص  یراک و  بش  بیارض  حلاصم ، خرن  توافتلا  هبام  لیدعت ، تخادرپ ، شیپ  نامیپ  نیا  هب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیق و نودب  یلوبق و  دیق  اب  ارنآ  تاحفص  هیلک  پاچ ، زا  سپ  تفایرد و  داتس  هناماس  زا  ار  هصقانم  دانسا  زا  یکینورتکلا  هخسن  کی  تسیاب  یم  نارگ  هصقانم 

زا نانآ  فذح  ثعاب  نارگ  هصقانم  زا  کی  ره  بناج  زا  مهم  نیا  ماجنا  مدع  .دیامن  یراذگراب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  هدرک و  ءاضما  رهم و  طرش 
.ددرگ یم  هصقانم  دنیآرف 

.دنیامن  یراذگراب  تکاپ ب  رد  هدومن و  لصا  ربارب  ار  هصقانم  دانسا  دنب 2-7  رد  زاین  دروم  کرادم  تسیاب  یم  یمومع  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  هیلک 
نهموب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

و ( 1.02  ) دناب هار و  یا  هقطنم  بیرض  و  ( 1.41  ) یرسالاب بیرض  باستحا  اب  لاس 1401 و  دناب  هار و  یاهب  تسرهف  قباطم  روکذم  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
.ددرگ یم  یگدیسر  هبساحم و  ( 1.09  ) هدوزفا شزرارب  تایلام  بیرض  و  ( 1.04  ) هاگراک زیهجت  بیرض 

.دشاب یم  مکاح  یرادرهش  نیا  یاهدادرارق  هیلک  رب  نامیپ  یمومع  طیارش 

 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

.ددرگ  یم  تخادرپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دشاب یم  لاس 1401  هاگدورف  دناب  نهآ و  هار  هار ، هتشر  هیاپ  دحاو  یاهب  تسرهف  ساسارب  دادرارق  نیا  -2

.دشاب یم  جردنم  دادرارق  نتم  رد  تایئزج  تاعالطا و  ریاس  -3
 . دشاب یم  یمازلا  ( ( HSE ناراکنامیپ ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  -4

رد تبث  جنپ و  هیاپ  لقادح  اب  هاگدورف  دناب و  هار و  هار ، هتشر  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  تسیاب  یم  یمومع  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  هیلک  -5
اعالطا  هناماس  - روشک یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   ) راجاس هناماس 

12:00 تعاس : 1402/02/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نهموب یرادرهش  نهموب ، رهش  سیدرپ ، ناتسرهش  نارهت ، ناتسا   ، 1656198661 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  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

راولب راولب یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع یارجا   یارجا وو   یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2929

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هلاس یسدنهم 10  هدر  گنربش  اب  یلیر  عون  زا  ریسم  یامنهار  یاهولبات  هیاپ و  یرادهگن  ریمعت و  بصن ،  هیهت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  کی  طخ  یاه  هاگتسیا  رد  نایانیبان  هژیو  ریسم  یارجا  حلاصم و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 182/000/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

.هلاس .هلاس   1010 یسدنهم   یسدنهم هدر   هدر گنربش   گنربش اباب   یلیر   یلیر عون   عون زازا   ریسم   ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات وو   هیاپ   هیاپ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت بصن ،  ،  بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 3030

اهاه هاگتسیا   هاگتسیا ردرد   نایانیبان   نایانیبان هژیو   هژیو ریسم   ریسم یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3131

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون 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

6324831 :: 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

ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001144000418 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325270 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  یتالصاوم  یاهروحم  رد  درس  یکیفارت  گنر  اب  یشک  طخ  تایلمع  ماجنا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  یتالصاوم  یاهروحم  رد  درس  یکیفارت  گنر  اب  یشک  طخ  تایلمع  ماجنا  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
89,499,481,910 یلام :  دروآرب 

لایر   4,480,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نهآ هار  نادیم  - زیربت  ، 5197615419 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

راولب راولب یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع یارجا   یارجا وو   یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3232

یتالصاوم یتالصاوم یاهروحم   یاهروحم ردرد   درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3333

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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

53-86-73-10-9-5-4-3-1401207-14011206 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 9هرامش ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم حبصعبنم تعاس 9  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325451 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   10 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بارس ناتسرهش  نارقبسا  سربآ  نیج  هریش  قنزرا و  نالدرا  قرصیق  قنسا  یغاب  لیا  نابرهم  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  -1

قامیواراچ  ناتسرهش  رتمولیک  لوط 3  هب  یلقریپ  ییاتسور  هار  تلافسآ  - 2
هغارم ناتسرهش  رتمولیک   3-5,3

ناقزرو ناتسرهش  ناوآ  دور و  هویم  ییاتسور  یاههار  تلافسآ  - 4
بارس ناتسرهش  رتمولیک  لوط 20  هب  قیجنادیم  دابآ  رضخ  ولناک  هرق  ولکبید  ول  هدیا  یدنک  دمحم  یدنک  یدهشم  نایلک  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  -5

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتالصاوم  یاهروحم  رد  یکیفارت  گنر  اب  یشک  طخ  تایلمع  ماجنا  حلاصم و  هیهت  -6
رتمولیک لوط 2  هب  قامیواراچ  ناتسرهش  یلقریپ  ییاتسور  هار  یزیر  نش  یزاسهب و  - 7

هنایم مچرس  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 8
افلج ناتسرهش  یزرم  راون  دازارام  یهار  هس  رهشیداه  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 9

بارس ناتسرهش  ناوجنل  ییاتسور  هار  یزاسهب  -10

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یگدیسر نامیپ و  هرادا  نهآ -  هار  نادیم  زیربت -   :: سردآ سردآ

ربجنر سدنهم  یاقا   04134487608 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20010950075000053 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6325614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی طخ  تعرس  شجنس  متسیس  ءاقترا  هصقانم  لوا  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 25/000/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگ یریگ هکل   هکل  - - ناتسرهش ناتسرهش رتمولیک   رتمولیک   5 ,35,3 ییاتسور  33 - - ییاتسور هار   هار تلافسآ   تلافسآ - - 22 روحم   روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل -- 11 لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   1010 ناونع : : ناونع
 - - ییاتسور ییاتسور هار   هار یزیر   یزیر نشنش   وو   یزاسهب   یزاسهب -- یاهروحم   یاهروحم ردرد   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت  - - روحم روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو  

ییاتسور ییاتسور هار   هار یزاسهب   یزاسهب  - - یزرم یزرم راون   راون دازارام   دازارام یهار   یهار هسهس   رهشیداه   رهشیداه روحم   روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل

3434

طخطخ تعرس   تعرس شجنس   شجنس متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا هصقانم   هصقانم لوا   لوا دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سیدرپ دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ر - 31-401-200 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/12/06هرامش هبنش  زور  تعاس 08:00  زا   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/12/10 هبنش  راهچ  زور  تعاس 16:30  ات 

ناریا  :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 16:30  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/12/24 هبنشراهچ  زور  تعاس 16:00  ات  -  1401/12/24

6325711 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 11:00  یفیک  یبایزرا  دانسا  تکاپ   - 1401/12/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم هبنشراهچ  زور  تعاس 11:00  فلا ب و ج  یاهتکاپ  خروم 1401/12/27 - 

1402/01/16

باختنا هب  تبسن  سیدرپ  دیدج  رهش  نارمع  تکرش  هریدم  تأیه  خروم 1401/03/31  هرامش 885/05  هسلجتروص  دنب 7  ساسا  رب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنیامن مادقا  لیذ  حرش  هب  دانسا  یراذگراب  لیمکت و  تفایرد  تهج  ددرگیم  توعد  طیارش  دجاو  یاهتکرش  ناراکنامیپ و  زا  اذل  .دیامن  مادقا  طیارش  دجاو  راکنامیپ 

سیدرپ دیدج  رهش  رهم  نکسم  یاهزاف  فداصت  رپ  زیخ و  هثداح  طاقن  ینمیا  تازیهجت  مئالع و  ولبات  صقاون  عفر  لیمکت و  عوضوم  - 
یسمش  هام  نامیپ 3  تدم 

لایر  520788,000,000: هیلوا دروآرب  غلبم 

لایر  نیمضت 2,640,000,000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  یوس  زا  هرداص  هیاپ 5  لقادح  یاراد  دناب  هار و  هتشر  تیلاعف  زوجم 

بسک زا  سپ  هدش و  یفیک  یبایزرا  ادتبا  نارگ  هصقانم  .تسا  لایر  نویلیم  کی  داتس 1,000,000  هناماس  زا  هصقانم  دانسا  یفیک و  یبایزرا  دانسا  دیرخ  هنیزه 
دنیامنیم تکرش  هصقانم  یدعب  لحارم  رد  یفیک  یبایزرا  دنیآرف  رد  زایتما 60  لقادح 

دیدج رهش  نارمع  تکرش  نارمع  نابایخ  مایپ  نابایخ  یلامش  نیدرورف  نابایخ  تلادع  نادیم  کی  زاف  سیدرپ  دیدج  رهش  رازگ  هصقانم  هاگتسد  یناشن   :: سردآ سردآ
سیدرپ

یلخاد 266  74902 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهم رهم نکسم   نکسم یاهزاف   یاهزاف فداصت   فداصت رپرپ   وو   زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع ولبات   ولبات صقاون   صقاون عفر   عفر وو   لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

یرس  1401/41 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 14  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 14  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325754 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 8   - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   13 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ورگرس ناگونس -  ناجونم -  روحم  هینبا  یکاخ و  تایلمع  -1

تفریج  ناتسرهش  هقدنفسا  شخب  دابآ  مودپ  هیئوطقرق -  امنبآ  ثادحا  هیئورانک +  روحم  لیمکت  -2
تفریج ناتسرهش  هقدنفسا  شخب  نیشآ  دابآ -  سابع  روحم  لیمکت  -3

تفریج  ناتسرهش  هزوح  حطس  ییاتسور  یاههار  تلافسآ  یزاسریز و  تایلمع  - 4
جیتوگ  گان -  کشمر -  ییاتسور  هار  ثادحا  لیمکت  -5

تفریج  ناتسرهش  ناوضر  ناتسهد  رد  عقاو  ناجیم  یاتسور  هار  ثادحا  لیمکت و  - 6
بونجرابدور ناتسرهش  ییاتکم  دابآ  دیعس  یکروپ و  دابآ  جات  ییاتسور  یاهروحم  لیمکت  - 7

رابدور ناتسرهش  داهرف  لیم  میهاربا -  هاچ  روحم  ینف  هینبا  لیمکت  -8
زرام  لبق  یاه  هشنارت  لیمکت  هارمه  هب  رتمولیک 2000  ات  زاگمن  هب  هعلق  نیار  روحم  ینف  هینبا  یکاخ و  تایلمع  یارجا  -9

جونف جنگ -  هعلق  تفاب و  تفریج -  یاهروحم  رد  لیس  یرالسا  یتظافح  تلافسآ  تایلمع  یارجا  -10
دیبسالگ  گنر ،  ، دیرخ یشک  طخ  تراظن  اه و  هتشون  طخ  یقفا و  مئالع  یئزج و  ود  / مرگ / درس یشک  طخ  -11

یلصفم یسرجوین  ینتب  ظافح  بصن  لمح و  هیهت  - 12
یکوراز یامنبآ  دیرب  هیدار و  یجورخ و  توش  حالصا  یزاسزاب و  ریمعت و  -13

یهگا  لصا  رد  جردنم  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام هس  رابتعا  تدم 

هرامش 2  یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک  هداج  رتمولیک 5  تفریج -   :: سردآ سردآ
نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

:: 03443317523و 1456 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

حطس حطس ییاتسور   ییاتسور یاههار   یاههار تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسریز   یزاسریز تایلمع   تایلمع -- روحم روحم لیمکت   لیمکت  - - روحم روحم هینبا   هینبا وو   یکاخ   یکاخ تایلمع   تایلمع -- 11 لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   1313 ناونع : : ناونع
 - - یاهروحم یاهروحم ردرد   لیس   لیس یرالسا   یرالسا یتظافح   یتظافح تلافسآ   تلافسآ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا -- روحم   روحم ینف   ینف هینبا   هینبا لیمکت   لیمکت  - - ییاتسور ییاتسور هار   هار ثادحا   ثادحا لیمکت   لیمکت  - - ناتسرهش ناتسرهش هزوح   هزوح
ینتب ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت   هیهت -- دیبسالگ   دیبسالگ گنر ، ، گنر  ، ، دیرخ دیرخ یشک   یشک طخطخ   تراظن   تراظن وو   اهاه   هتشون   هتشون طخطخ   وو   یقفا   یقفا مئالع   مئالع وو   یئزج   یئزج ودود   // مرگ مرگ // درس درس یشک   یشک طخطخ  

یامنبآ یامنبآ دیرب   دیرب وو   هیدار   هیدار وو   یجورخ   یجورخ توش   توش حالصا   حالصا وو   یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت  - - یلصفم یلصفم یسرجوین   یسرجوین
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ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم داهنشیپ 1401/12/3عبنم رابتعا   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324731 :: هرازه هرازه :: 1401/12/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم کینورتکلا  تظافح  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004198000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325436 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  دانسا  قباطم  نآ  یبناج  تازیهجت  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ دانسا  قباطم  نآ  یبناج  تازیهجت  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,200,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا یزرواشک  کناب  تیریدم  نکسم -  داینب  یوربور  یرهطم -  دیهش  نابایخ  رهشوب -   ، 7516657536 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
رهشوب

:: 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

زکرم زکرم کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3838

نآنآ یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3939
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تراجت کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/31 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش زا  یلا  زا 1401/12/3  دانسا  تفایرد   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
لیطعت یاهزور  اه و  هبنش  جنپ  زا  ریغ  هب  زور  ره  یلا 12 

یرهشمه  :: عبنم زورعبنم ره  یلا 13  تعاس 8  زا  یلا  زا 1401/12/3   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
لیطعت یاهزور  اه و  هبنش  جنپ  زا  ریغ  هب 

6325462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرخ هاگشاب 15  رد  هتسبرادم  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  یشک  لباک  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تروص هب  لایر  نیمضت 659.136.335  تراجت -  کناب  بعش  زا  یکی  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  لایر  غلبم 2.000.000  دانسا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب همان  تنامض  ای  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  یزیراو  شیف 

هورگ یزادرپراک  هرادا  متفه -  هقبط  تراجت - کناب  یسدنهم  تاکرادت و  روما  تیریدم  نامتخاس  یردنکسا  باون و  نیب  یدازآ  نابایخ  نارهت  : یناشن  :: سردآ سردآ
اهدادرارق 2 یسانشراک 

66922201 - 66903774 :: نفلت :: iets.mporg.ir TEJARATBANK.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

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شلما ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6323987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرد تشادهب و  هکبش  رد  اه  هکبش  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  یربهار  تاعالطا ،  یروانف  سانشراک  یمجح  یورین  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ ناتسا  شلما /  ناتسرهش 

1101095154000006 زاین :  هرامش 
شلما ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

شلما رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4495146378 یتسپ :  دک  یرظتنمدمحم ،  دیهش  نابایخ  (- هر ) ینیمخ ماماراولب  - شلما - نالیگ شلما ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42725410-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42726032-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشاب هاگشاب ردرد   هتسبرادم   هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یشک   یشک لباک   لباک تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4040

اهاه هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یربهار   یربهار تاعالطا ،  ،  تاعالطا یروانف   یروانف سانشراک   سانشراک یمجح   یمجح یورین   یورین هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 4141
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دمحا ریوب  هیولیکهک و  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6323997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  ناریا  " انمض ، تسویپ تاصخشم  اب  هربراک  سوریو 150 یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003923000066 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  هیولیکهک و  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Select هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  " انمض  ، دشابیم هدننک  نیمات  یدهع  رب  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591867713 یتسپ :  دک  یدرگناهج ،  لته  هاگشناد و  بنج  - نارادساپ نابایخ  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220044-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220044-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  دیما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6324446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  ) کیمورکفاگ ملیف  هطوبرم و  یصصخت  رنکسا  اب  یپارتوموت  هاگتسد  دنلشآ  رازفا  مرن  لماک  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090782000056 زاین :  هرامش 

دهشم دیما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایناریا اتندویاب  هدننک  هضرع  عجرم   BIODENTA یتراجت مان   CAD-HWSCAN-B00003 لدم یدعب  هس  هنایار  رنکسا  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت و (، قیال 09155065828 سدنهم  ) هیدات ذخا  ینف و  تاحیضوت  یگنهامه  تهج  (، هباشم دک  ناریا  ) تسویپ لیاف  رد  لماک  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم ینابیتشپ  یتناراگ و  شزومآ و  ، لحم رد  بصن 

9176613775 یتسپ :  دک  تشدنلا ،  عطاقت  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38428621-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38428622-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا "" انمض انمض ،، تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   هربراک   هربراک 150150 سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 4242

کیمورکفاگ کیمورکفاگ ملیف   ملیف وو   هطوبرم   هطوبرم یصصخت   یصصخت رنکسا   رنکسا اباب   یپارتوموت   یپارتوموت هاگتسد   هاگتسد دنلشآ   دنلشآ رازفا   رازفا مرن   مرن لماک   لماک کپکپ   ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاجم یاضف  رتسب  رد  تخاسریز  تاطابترا  تکرش  یاه  تیلاعف  راشتنا  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002579 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

راشتنا تامدخ  1 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدیدرگ  هئارا  تسویپ  لیاف  رد   RFP :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیب کاپ  02188112768 و 09303815997 

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

88112755-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6324633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

136754 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رازفا مرن  هارمه  هب  ویارد  یطابترا   usb لباک یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/12/06 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یزاجم یاضف   یاضف رتسب   رتسب ردرد   تخاسریز   تخاسریز تاطابترا   تاطابترا تکرش   تکرش یاه   یاه تیلاعف   تیلاعف راشتنا   راشتنا تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4444

رازفا رازفا مرن   مرن هارمه   هارمه هبهب   ویارد   ویارد یطابترا   یطابترا   usbusb  لباک لباک نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 4545
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تراجت ندعم و  تعنص  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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس دیدزاب  یاهدحاو  یدیلوت ، حاتتفا  اهحرط  تیریدم و  تاسلج  ینامزاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000003000101 زاین :  هرامش 

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598754617 یتسپ :  دک  یهلادیهش ،  نامتخاس  یرتنالک  دیهش  نابایخ  یهلا  تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81762192-021  ، 88898067-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتامروفنا دحاو  تهج   GNNS هدنریگ لمحو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005147000302 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
 . دامرف لصاح  سامت  هرامش 09355988546  هب  یمیرک  سدنهم  اب  ینف  تالاوس  هنوگ  ره  تهج  تسویپ  ینف  تاصخشم  - 

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

1401/12/25 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم ههام  دقن 4  تروصب  تخادرپ  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4918937333 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  - جیسب نادیم  - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480326-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480317-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس دیدزاب   دیدزاب یاهدحاو   یاهدحاو یدیلوت ، ، یدیلوت حاتتفا   حاتتفا اهحرط   اهحرط وو   تیریدم   تیریدم تاسلج   تاسلج ینامزاس   ینامزاس ناونع : : ناونع 4646

کیتامروفنا کیتامروفنا دحاو   دحاو تهج   تهج   GNNSGNNS هدنریگ هدنریگ لمحو   لمحو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4747

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

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

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

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

6324940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یتعنص  یاهکرهش  تکرش  لحم  رد   ( یهاگشورف هنایاپ   ) نایدوم یکینورتکلا  هب  باسحتروص  هناماس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001281000161 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714181 یتسپ :  دک  ریدغ ،  یرادا  عمتجم  نمهب  نابایخ 22  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1570-031  ، 32647300-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32646182-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ و یاراد  لاسکی  تدم  هب  یپ 255.255.255.0  یآ  سالک  جنر  اب  نراقتم   100Mbps دناب یانهپ  اب  تنرتنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SLA دادرارق

1101005865000269 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دناب یانهپ  12 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ تبث  هناهام  تروص  هب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم تخادرپ  روتکاف  هب  روتکاف  تروص  هب  هام  ره  زا  سپ  تخادرپ 

اقل 09150299989 سدنهم  یرادا  تعاس  رد  طقف  رتشیب  تاعالطا  تهج 

9178144753 یتسپ :  دک  بارس ،  هاگتسیا  زا  دعب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251070-051  ، 32217724-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227651-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یهاگشورف یهاگشورف هنایاپ   هنایاپ  ) ) نایدوم نایدوم یکینورتکلا   یکینورتکلا هبهب   باسحتروص   باسحتروص هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 4848

100100 MbpsMbps دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  لکاروا  هداد  هاگیاپ  ربراک  ینایبتشپ  دیدمت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000685 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  حرش  هب  لکاروا  هداد  هاگیاپ  ربراک  ینایبتشپ  دیدمت و  - 

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

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

 . دامرف لصاح  سامت  یربنق  یاقآ  هرامش 35912276  اب  لاوس  تروص  رد   . دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هداد هداد هاگیاپ   هاگیاپ ربراک   ربراک ینایبتشپ   ینایبتشپ وو   دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 17 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324205 :: 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
1101097576000579 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 1 دادعت : 

1401/12/07 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

Advanced EnergyAdvanced Energy دنرب   دنرب  - - لوژام لوژام رلرتنک   رلرتنک رواپ   رواپ روتسیرت   روتسیرت ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6324347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهرهش رد  اوه  یفیک  شیاپ  هاگتسیا  راهچ  سیورس  رمتسم و  دیدزاب  ، یرادهگن ، یفرصم رتلیف  نمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تامدخ  حرش  قبطرهشکین  ، ناگلد ، دنمریه ، راهباچ

1101004410000111 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1402/06/11 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا تسویپ  هدش  هتساوخ  تامدخ  حرش.دوب  دهاوخ  تخادرپ  لباق  هطوبرم  سانشراک  طسوت  راک  دات  زا  سپ  دقن و  تروص  هب  تخادپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

دک ناتسچولب ،  ناتسیس و  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  ریت _  تفه  نابایخ  ربنلق _  دیهش  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816658798 یتسپ : 

33417162-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33417164-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اوه اوه یفیک   یفیک شیاپ   شیاپ هاگتسیا   هاگتسیا راهچ   راهچ سیورس   سیورس وو   رمتسم   رمتسم دیدزاب   دیدزاب ،، یرادهگن یرادهگن ،، یفرصم یفرصم رتلیف   رتلیف نمات   نمات ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6324384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رمتسم دیدزاب  یرادهگن و  ، رتلیف نمات  لماش  نوماه  رهشناریا و  ناتسرهش  رد  اوه  یفیک  شیاپ  هاگتسیا  ود  یرادهگن  ظفح و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ رد  تامدخ  حرش  قبط 

1101004410000110 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1402/06/11 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  مالعتسا  تسویپ  تامدخ  حرش  دوب  دهاوخ  تخادرپ  لباق  هطوبرم  سانشراک  دات  زا  سپ  دقن و  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسچولب ،  ناتسیس و  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  ریت _  تفه  نابایخ  ربنلق _  دیهش  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816658798 یتسپ : 

33417162-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33417164-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/94 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

te.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت هقطنم 7  زکارم  حطس  هدودحم  رد  لرتنک  زاگ  مرالآ  گنیروتینام  متسیس  یرادهگن  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رمتسم رمتسم دیدزاب   دیدزاب وو   یرادهگن   یرادهگن ،، رتلیف رتلیف نمات   نمات لماش   لماش نوماه   نوماه وو   رهشناریا   رهشناریا ناتسرهش   ناتسرهش ردرد   اوه   اوه یفیک   یفیک شیاپ   شیاپ هاگتسیا   هاگتسیا ودود   یرادهگن   یرادهگن وو   ظفح   ظفح ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ ردرد   تامدخ   تامدخ حرش   حرش قبط   قبط

5353

لرتنک لرتنک زاگ   زاگ مرالآ   مرالآ گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یاههاگراک  یگناخ  مزاول  قرب و  یاههاگراک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003279000029 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناسارخ رتسگ  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   GP37W2 لدم  HMI لرتنک ولبات  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

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

 - تسویپ تسیل  رد  جردنم  طیلرش  اب  تسویپ و  تسیل  قبط  یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یاههاگراک  یگناخ  مزاول  قرب و  یاههاگراک  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تمیق  یواح  روتکاف  شیپ  هئارا 

8818613311 یتسپ :  دک  ییاوه ،  لپ  بنج  - بالقنا راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226200-038  ، 32229340-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228950-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تشدکاپ هبعش   ) تسویپ حرش  هب  ییاپریز  لادپ  یکینورتکلا و  مشچ  روسنس  لماش :  یتظافح  هناماس  مالقا  هعومجم  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000130 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیمرآ داورپ  کین  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO یتراجت مان   project لدم یکینورتکلا  رد  یمشچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم و هب  ًامتح  - تسا تمیق  تبث  یتحار  یارب  طقف  هدوب ، هباشم  یباختنا  دک  ناریا  - تسا هدننک  نیمأت  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب نارهت  رهش  ناگدننک  تکرش  راکرتفد  تیلاعف و  لحم  تسیمازلا  - دوش تیاعر  جردنم  دراوم  هجوت و  تسویپ  تاحیضوت 

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یاههاگراک   یاههاگراک یگناخ   یگناخ مزاول   مزاول وو   قرب   قرب یاههاگراک   یاههاگراک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5555

(( تشدکاپ تشدکاپ هبعش   هبعش  ) ) تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   ییاپریز   ییاپریز لادپ   لادپ وو   یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ روسنس   روسنس لماش :  :  لماش یتظافح   یتظافح هناماس   هناماس مالقا   مالقا هعومجم   هعومجم کیکی   ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6325715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .  GENERAL MONITORS تکرش تخاس  FIRE & GAS DETECTION SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000627 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
فیرش هدنزادرپ  زیر  هدننک  هضرع  عجرم   GENERAL MONITORS یتراجت مان  لدم 1-50445   PPM 100-0 صیخشت تیلباق  اب   H2S زاگ روسنس  الاک :  مان 

ددع 28 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31312204-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GENERAL MONITORSGENERAL MONITORS تکرش   تکرش تخاس   تخاس FIRE & GAS DETECTION SYSTEMFIRE & GAS DETECTION SYSTEM ناونع : : ناونع 5757

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسانشاوه هاگتسیا  رد  یسانشاوه  وشات  لکد  بصن  یتظافح و  نیمز  گنیر  یارجا  سنف ، ییاجباج  مرفتلپ ، ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتابکا یزرواشک 

1101003522000043 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامیپ هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   PESSL یتراجت مان   IMETOS لدم یزرواشک  عیانص  دربراک  نیمز  حطس  یسانشاوه  راکدوخ  هاگتسیا  الاک :  مان 
دنب یجرف 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن یتظافح و  نیمز  گنیر  یارجا  تارغت ،) یخرب  لامعا  یمیدق و  مرفتلپ  رد  دوجوم  سنف  زا  هدافتسا  اب   ) سنف ییاجباج  مرفتلپ ، ثادحا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتابکا تسویپ  رد  جردنم  تایئزج  اب  قباطم  الماک  ناتابکا ، یزرواشک  یسانشاوه  هاگتسیا  رد  یسانشاوه  وشات  لکد 

6519999711 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هاگدورف  نادیم  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38302031-081  ، 32569062-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32569064-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسانشاوه یسانشاوه وشات   وشات لکد   لکد بصن   بصن وو   یتظافح   یتظافح نیمز   نیمز گنیر   گنیر یارجا   یارجا سنف ، ، سنف ییاجباج   ییاجباج مرفتلپ ، ، مرفتلپ ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  یسانشاوه  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 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلعوب هاگشناد  یسانش  میلقا  هاگتسیا  رد  یسانشاوه  وشات  لکد  بصن  دیرخ و  سنف ،  ییاجباج  مرفتلپ و  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003522000044 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامیپ هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   PESSL یتراجت مان   IMETOS لدم یزرواشک  عیانص  دربراک  نیمز  حطس  یسانشاوه  راکدوخ  هاگتسیا  الاک :  مان 

دنب یجرف 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسانشاوه وشات  لکد  بصن  دیرخ و  تارغت ،) یخرب  لامعا  یمیدق و  مرفتلپ  رد  دوجوم  سنف  زا  هدافتسا  اب   ) سنف ییاجباج  مرفتلپ و  ثادحا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگشناد تسویپ  رد  جردنم  تایئزج  اب  قباطم  الماک  یلعوب  هاگشناد  یسانش  میلقا  هاگتسیا  رد 

6519999711 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هاگدورف  نادیم  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38302031-081  ، 32569062-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32569064-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یسانش یسانش میلقا   میلقا هاگتسیا   هاگتسیا ردرد   یسانشاوه   یسانشاوه وشات   وشات لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ سنف ،  ،  سنف ییاجباج   ییاجباج وو   مرفتلپ   مرفتلپ ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6323956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  کناب  یاه  نامتخاس  زا  یکی  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 
1201001036000684 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
دوش هتفرگ  سامت  یدمحا  سدنهم  یاقآ  هرامش 66746427  اب  رتشیب  عالطا  بسک  تهج  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس زازا   یکی   یکی قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6060
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ناهفصا ناتسا  هکرابم  هبعش  یعامتجا  نیمات   :: 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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6323982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS رورس و قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  ءاقترا  یکینورتکلا  یکیرتکلا و  تاودا  بصن  دیرخ و  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091151000005 زاین :  هرامش 

هکرابم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

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

هکرابم رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب تقباطم  مدع  - هدننک نیمات  هدهع  هب  لحم  ات  لاسرا  هنیزه.ددرگ  ظاحل  اه  تایلام  همیب و  بصن ، هنیزه  هیلک  - تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  فذح  هدننک  نیمات  تاصخشم 

8481965393 یتسپ :  دک  هکرابم ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  رنهاب -  نابایخ  هکرابم -  ناهفصا -  هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52440052-031  ، 52440004-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52440050-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داباهم یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  شالف  ریژآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094428000092 زاین :  هرامش 

داباهم یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
یراگتسر دیما  هدننک  هضرع  عجرم  کایرآ  یتراجت  مان   AVL لدم  w 24 قیرح مالعا  رشالف  ریژآ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5913813185 یتسپ :  دک  داباهم ،  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42235252-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42235252-044 :: 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

UPSUPS وو   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا یکینورتکلا   یکینورتکلا وو   یکیرتکلا   یکیرتکلا تاودا   تاودا بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 6161

قیرح قیرح مالعا   مالعا شالف   شالف ریژآ   ریژآ ناونع : : ناونع 6262
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6324534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مرالآ عوقو  نامزرد  هدنریگ  سامت  یرارطضا  نفلت  ناونع : 

14014960 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/27 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

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

6325119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** یراک زور  تخادرپ 10  تسا *  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشابیم  * تسویپ  هگرب  هب  زاین  دروم  مالقا  روتکتد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257004089 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  ACH-24 لدم قیرح  مالعا  دربراک  یبیکرت  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف  یمتاح   09015611134 یراک  * زور  تخادرپ 10  دشاب -  صلاخ  تمیق  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زادرپراک هاوخ  قیفوت   09159831994 - 

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

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

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرالآ مرالآ عوقو   عوقو نامزرد   نامزرد هدنریگ   هدنریگ سامت   سامت یرارطضا   یرارطضا نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 6363

**** یراک یراک زور   زور   1010 تخادرپ   تخادرپ تسا *  *  تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   دشابیم   * * دشابیم تسویپ   تسویپ هگرب   هگرب هبهب   زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا وو   روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 6464

یاضاقت یاضاقت ردرد   هدش   هدش دیق   دیق یاهدنری   یاهدنری وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط قیرح   قیرح افطا   افطا هبهب   طوبرم   طوبرم وو ..  ..  لباک   لباک وو   تازیهجت   تازیهجت اباب   دود   دود روتکتد   روتکتد فیدر   فیدر   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ   0220 1430220143

6565
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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 14 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت رد  هدش  دیق  یاهدنری  ینف و  تاصخشم  قبط  قیرح  افطا  هب  طوبرم  لباک و ..  تازیهجت و  اب  دود  روتکتد  فیدر   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هدننک  نیمات  اب  ارجا  بصن و   ) تسویپ  0220143

1101001034006615 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   CQR هدنزاس عجرم   SPC-ET Beam Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 

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

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Smoke detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

هناماس ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0003-10  یناشن  شتآ  دربراک  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 

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

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم  راد  گنز  لدم  یکیتسالپ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Gas Detector لدم زاگ  تشن  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Addressable Optical Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس  ناماگشیپ 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Optical Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0001-10  یناشن  شتآ  دربراک  دود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   0LCT50 لدم یکیتسالپ  سنج  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

.تسا هدننک  نیمات  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  .دنوشیم  لاطبا  کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .دوش  هئارا  تسویپ  یاضاقت  ساسا  رب  طقف  یلام  / ینف داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  رد  اضاقت  هرامش  افطل  .دشابیم  اضاقت 0220143  هرامش 
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7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768037-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6325715GENERAL MONITORS تکرش تخاس  FIRE & GAS DETECTION SYSTEM(32 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3535   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یسوموبا  هاگتسیا  هطوحم  زا  روتارنژ  لزید  ییاجباج  یسوموبا و  هریزج  هاگتسیا  هب  یریس  هریزج  زا  نتنآ 2/4  کر و  لمح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیقثرج اب  لزید  قاتا  لخاد 

1101001022002578 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسیا 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یسوموبا رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا همیب  باسح  اصافم  - لاس نایاپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب یسوموبا   یسوموبا هاگتسیا   هاگتسیا هطوحم   هطوحم زازا   روتارنژ   روتارنژ لزید   لزید ییاجباج   ییاجباج وو   یسوموبا   یسوموبا هریزج   هریزج هاگتسیا   هاگتسیا هبهب   یریس   یریس هریزج   هریزج زازا     2 /42/4 نتنآ   نتنآ وو   کرکر   لمح   لمح ناونع : : ناونع
لیقثرج لیقثرج اباب   لزید   لزید قاتا   قاتا لخاد   لخاد
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

gi.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم زا 1401/12/3   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  یرون  ربیف  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

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

gi.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات   1401/12/03 خیرات :  زا   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/12/08

6324259 :: 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

ناتسا ناتسا حطس   حطس یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6767

ناتسا ناتسا حطس   حطس یاه   یاه   BTSBTS هذنامیقاب   هذنامیقاب هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6868
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نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

gi.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324260 :: هرازه هرازه ::دکدک   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

نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1836601 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/12/08عبنم خیرات 1401/12/03 زا   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

S12-EWSD چیئوس دراه  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

USOUSO ریسم   ریسم ییاوه   ییاوه یشکلباک   یشکلباک وو   ریت   ریت بصن   بصن هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6969

S12 -EWSDS12 -EWSD  چیئوس چیئوس دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070
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نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1781131 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روار بیش  هد  یسم  یشکلباک  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ke.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجوز لوژام 25  یسدع 04 و  روتکناک  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

یسم یسم یشکلباک   یشکلباک حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7171

یجوز یجوز   2525 لوژام   لوژام وو     0404 یسدع   یسدع روتکناک   روتکناک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272
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نامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1670753 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوس هنوگ  ره  تهج  سامت  هرامش  تسویپ - مالعتسا  ساسا  رب  هباشم  - دک  ناریا  رتور و - ...  لماش  رازفا  تخس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09352595575

1101093261000536 زاین :  هرامش 
هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انیس هنایار  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CISCO ROUTER 1941/K9 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 31 دادعت : 

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

.دامرف یرازگراب  داتس  هناماس  رد  هئارا و  یلامو  ینف  داهنشیپ  تسویپ  مالعتسا  ساسا  رب  افطل  هباشم  - دک  ناریا  رتور و - ...  لماش  رازفا  تخس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاوس 09352595575 هنوگ  ره  تهج  سامت  هرامش 

7179896315 یتسپ :  دک  ناگنازرف ،  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132222-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TSMTSM  تراک تراک هارمه   هارمه هبهب     STU2 -C8-STUSTU2 -C8-STU  تینوی تینوی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

رتور رتور لماش   لماش رازفا   رازفا تخس   تخس ناونع : : ناونع 7474

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد - لیذ تاصخشم  اب  هاگتسدکی  مادک  ره  نک ) نتب  لیرد  + یبناج تاقلعتم  هارمه  هب  یژراش  لیرد  + هکبش لباک  رتست   : ) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراک زور  هیوست 30  ربتعم -  همان  تنامض 

1201003115000337 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ره اورآ 5270 ) نک  نتب  لیرد  (+ هتم یتشوگ و  چیپ  تس  ) تاقلعتم هارمه  هب   ADJZ13 یا یس  ید  یژراش  لیرد  +UT683KIT یتینوی هکبش  لباک  رتست  - )
.دیرخ دنیآرف  همادا  زا  فذح  = روتکاف شیپ  هئارا  مدع.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   - ربتعم همان  تنامض  اب  - هاگتسدکی مادک 

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

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

ون تلاصا و  دات  مدع  ربتعم و  همان  تنامض  نتشادن  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  نیوزق  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیرخ دنیآرف  همادا  زا  فذح  = روتکاف شیپ  هئارا  مدع.لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 30  .ددرگ  یم  تدوع  الاک  هطوبرم ، ناسانشراک  طسوت  ندوب 

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33664311-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( نکنک نتب   نتب لیرد   لیرد ++ یبناج یبناج تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   یژراش   یژراش لیرد   لیرد ++ هکبش هکبش لباک   لباک رتست   رتست )) ناونع : : ناونع 7575

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

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

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

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

6324441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا دیدزاب  تمیق  مالعا  زا  لبق  افطل.اهنا  فرطربو  یبای  بیع  هارمه  هب  یتارباخم  طوطخ  یزکرم  لارتناس  یراد  هگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  لحم 

1101095360000064 زاین :  هرامش 
شیک سیدرپ  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هلاس  کی  تروص  هب  دادرارق  نمض  رد.دشاب  یم  هلاس  کی  تروص  هب  دادرارق  نمض  رد.دننک  تکرشدنشاب  یم  هریزج  رد  هک  ییاه  تکرش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  ییازریمیلع  یاقآ  هرامش 09032183741  اب  یگنهامه  تهج.دشاب 

1417633644 یتسپ :  دک  کالپ 276 ،  راولب -  امنیس  بنج  رذآ -  نابایخ 16  عطاقت  زرواشک -  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88963953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964130-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهنا اهنا فرطربو   فرطربو یبای   یبای بیع   بیع هارمه   هارمه هبهب   یتارباخم   یتارباخم طوطخ   طوطخ یزکرم   یزکرم لارتناس   لارتناس یراد   یراد هگن   هگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 7676
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک هارمه  هب  Cisco لایرس لوژام  هیهت 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000682 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
لباک هارمه  هب  Cisco لایرس لوژام  هیهت 15  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
لوژام  15 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک هارمه   هارمه هبهب   CiscoCisco  لایرس لایرس لوژام   لوژام   1515 هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7777
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52461730 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/05هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  یتارباخم  تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678001026 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

روتکاف  1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043217-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7878

MEDIA CONVERTORMEDIA CONVERTOR لوژام -  -  لوژام لماش   لماش یتارباخم   یتارباخم تاودا   تاودا ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا  هباشم  دک  ناریا 

تسویپ لیاف  قبط 
1101001198000039 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هکبش  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هباشم  دک  ناریا 

تسویپ لیاف  قبط 

6618666713 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  بنج  - ناتابکا نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33176001-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33167100-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ کرادم  قبط  ) چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274001510 زاین :  هرامش 

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

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

1401/12/10 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یتسویپ کرادم  قبط  ) چیئوس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  هشقن و  حرش  هب  هبعش  هکبش  متسیس  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001342000049 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هبعش 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا ناتسا  یموب  تیولا   . دشابیم تسویپ  طیارش  تاصخشم و  کرادم و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9133915911 یتسپ :  دک  ناریا ،  همیب  یلم -  کناب  یوربور   - رهمگرزب راهب و  هار  راهچ  نیب  داجس -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32027456-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32027456-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 8181

هبعش هبعش هکبش   هکبش متسیس   متسیس تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8282

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

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

زا 113 ھحفص 54 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pfl4ztn8zrthx?user=37505&ntc=6325002
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6325002?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gxlk49ery72h2?user=37505&ntc=6325066
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6325066?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات  زا 1401/12/3  دانسا  عیزوت   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fa.tci.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325095 :: هرازه هرازه تعاس 9:30دکدک    - 1401/12/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد   FTTH یاه حرط  ماجنا  نژویف و  تایلمع  یارج  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تارباخم  یزکرم  نامتخاس  رصعیلو  نابایخ  شبن  تشد  رصق  نابایخ  زاریش  یناشن   :: سردآ سردآ
قاتا سراف ، هقطنم  تارباخم  یزکرم  نامتخاس  لوا  هقبط  رد  عقاو  سراف )  هقطنم  ناریا (  تارباخم  تکرش  طسوتم  تالماعم  نویسیمک  : تاکاپ یئاشگزاب  لحم 

تاکرادت ینابیتشپ و  تیریدم 

:: نفلت :: FARS.TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تسویپ تاصخشم  طیارش و  قباطم  هطوبرم  یاهتساکو   FC روتپادآ ولتگیپ  هارمه  هب  یتیفرظ  ینلاس 72   OCDF کر ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشمدک  ناریا 

1101093035000990 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   OCDF AND ODF هدنزاس عجرم   OCDF AND ODF یتراجت مان   NZDSF لدم یتارباخم  یزلف  یکیتسالپ و   OCDF-ODF کار الاک :  مان 
نامرآ نازاس  قاری 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لمح  هنیزه  / تسویپ تاصخشم  طیارش و  قباطم  هطوبرم  یاهتساکو   FC روتپادآ ولتگیپ  هارمه  هب  یتیفرظ  ینلاس 72   OCDF کر ددع   3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 07731372139  هدنشورف /

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد     FTTHFTTH  یاه یاه حرط   حرط ماجنا   ماجنا وو   نژویف   نژویف تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 8383

هطوبرم هطوبرم یاهتساکو   یاهتساکو   FCFC  روتپادآ روتپادآ ولتگیپ   ولتگیپ هارمه   هارمه هبهب   یتیفرظ   یتیفرظ   7272 ینلاس   ینلاس   OCDFOCDF  کرکر ناونع : : ناونع 8484
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نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 09 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6325364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش اب  ماهبا  تروصرد  ، ملاسو حیحص  ، نادمه لک  هرادا  لحم  تازیهجت  لیوحت  ، یناریاو تسویپ  لیافاب  قبطنم  تاداهنشیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیریگب سامت  دنوسهاش  یاقآ   09183518522

1101006003000014 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یکنوهام یدمحمریم  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   24tcl+2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست ملاس ، حیحص و  تروص  هب  هرادا ، لحم  رد  تازیهجت  لیوحت  هدوب ، یناریا  تسویپ و  لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  اب  قبطنم  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( هدننک نیمات   ) هلاس کی  رابتعا  اب  یکناب  همان  تنامض  ناونع  هب  روتکاف  غلبم  هئارا 10 % تیفیک ، ینف  دات  الاک و  تفایرد  زا  سپ  باسح 

6517673166 یتسپ :  دک  هللادبع ،  هداز  ماما  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32515924-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32512188-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8585
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مق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ - لیاف  تاصخشم  اب  دم  لگنیس  یرون  ربیف  لباک  کر و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب دیاب  دم  لگنیس  یرون  ربیف   - دشاب یم 

1101003134000506 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناشول قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   APC یتراجت مان   AR3100 لدم هنایار  هکبش  هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

سدنهم سامت 09121532293  نفلت   - لک هرادا  کیتامروفنا  هرادا  هدات  زا  دعب  باسح  هیوست   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزیرهم

3713649161 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یناساول ، دیهش  نابیایخ  مق ، مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37713752-025  ، 37750935-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37727300-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یتایلام  روما  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 10 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لگنیس لگنیس یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک وو   کرکر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

رورس رورس هاگتسدکی   هاگتسدکی یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787
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QNAP TS-H3088/XU-RP-W1250- مامضناب  HpG10 DL3808 SFf رورس هاگتسدکی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دراوم  ریاس  32Gو 

1101003153000003 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140250 لدم  m 25 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
یمیرک اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TS-269L-EU لدم هنایار  هکبش  یلاتیجید  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

دنوامد نارتسگ  امن  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   FG-50B لدم  Fortigate هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   BASE 16 FULL FABRIC PORTS ENABLED SAN SWITCH 8/24 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

اواف شهوژپ  هناخ  ناینب  شناد  ینواعت  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 لدم یپ  چا  رورس  الاک :  مان 

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

ناراب یالاک  کنشور  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  نوکیلیس  یتراجت  مان   SP008GBCFC133V10 لدم  GB 8 تیفرظ کیتسا  هظفاح  تراک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رورس و لماک  بصن  نامدخ  دشاب .  یم  یرورض  ییاتفا  تالوصحم  ینابیتشپ  بصن و  شیارگ  اب  اتفا  ینف  تامدخ  هزوح  رد  اتفا  یهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهعب  هطوبرم  تاقلعتم  پنویک و 

4193744378 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یتایلامروما  لک  هرادا  گنهرف -  نادیم  ینیمخ -  ماما  خ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33324292-013  ، 33330790-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332284-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52460670 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/04هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاباگیگ وکسیس 10  لوژام  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاباگیگ تیاباگیگ   1010 وکسیس   وکسیس لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 8888
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفرعم سانشراک  دوش / همیمض  روتکاف  شیپ  / تسا هباشم  دک  ناریا  / تسویپ طیارش  تسیل و  قباطم  هکبش  تاعطق  متیآ   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  دوش /

1101093035000989 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ورشیپ کنیرش  هتسب   mm 1 عطقم حطس  یسم  سنج   4/5c-2v لایسکاوک قرب  لباک  الاک :  مان 
هتسب 2,030 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  دوش / یفرعم  سانشراک  دوش / همیمض  روتکاف  شیپ  / تسا هباشم  دک  ناریا  / تسویپ طیارش  تسیل و  قباطم  هکبش  تاعطق  متیآ   5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 07731372139  / هدنشورف اب 

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

4/54/5 c-2vc-2v لایسکاوک   لایسکاوک قرب   قرب لباک   لباک هکبش -  -  هکبش تاعطق   تاعطق متیآ   متیآ   55 ناونع : : ناونع 8989
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ناریا رامآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ  یطابترا  تازیهجت  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  دادعت 100  هب   fusion

ددع  دادعت 20  هب   fo patch cord lc-sc- om3 3m
ددع دادعت 20  هب   mc110cs یرون ربیف  لدبم 

1101003013000172 زاین :  هرامش 
ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

دامن هعلاطم  ار  تمیق  داهنشیپ  لمعلاروتسد  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965070-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هکبش6323987 رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  یربهار  تاعالطا ،  یروانف  سانشراک  یمجح  یورین  هب  زاین 
اه

هحفص 27) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاراد6324354 لانیجروا و  ون و   VIVOTEK لسکیپ اگم  کتویو 5  تلوب  هکبش  تحت  نیبرود 
لصا یتناراگ 

هحفص 74) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزاجم6324471 یاضف  رتسب  رد  تخاسریز  تاطابترا  تکرش  یاه  تیلاعف  راشتنا  هحفص 27)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6324633 مرن  هارمه  هب  ویارد  یطابترا   usb لباک هحفص 27)نیمأت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس6324821 دیدزاب  یاهدحاو  یدیلوت ، حاتتفا  اهحرط  تیریدم و  تاسلج  هحفص 27)ینامزاس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کیتامروفنا6324854 دحاو  تهج   GNNS هدنریگ لمحو  هحفص 27)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

لدبم لدبم ددع   ددع   2 020 دادعت   دادعت هبهب     fo patch cord lc -sc-  om3 3mfo patch cord lc -sc-  om3 3m  ددع ددع   100100 دادعت   دادعت هبهب     fus ionfus ion لیذ   لیذ یطابترا   یطابترا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
ددع ددع   2 020 دادعت   دادعت هبهب     mc110csmc110cs یرون   یرون ربیف   ربیف

9090
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6325025100Mbps دناب یانهپ  اب  هحفص 27)تنرتنیا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6325053 تحت  ماد  هتسب  رادم  هحفص 74)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن6325377 یاه  نیبرود  اب  طبترم  تازیهجت  هحفص 74)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هداد6325646 هاگیاپ  ربراک  ینایبتشپ  هحفص 27)دیدمت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاه  لیاف  قبط  لباز  راشفا  جریا  هناخباتک  تهج  یچنیا  دنتسا 32  یچنیا و   32 کسویک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004382000029 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یچاخ هرق  هداز  رکش  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   JVC یتراجت مان   GD-171 لدم  in 17 زیاس  LCD رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

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

لیمکت و امتح  یتسویپ  یاهلیاف  انمض  یتسویپ  یاه  لیاف  قبط  لباز  راشفا  جریا  هناخباتک  تهج  یچنیا  دنتسا 32  یچنیا و   32 کسویک دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یرازگراب 

 : یتسپ دک   ، 157 کالپ  - 27 ینیمخ یفطصم  یوربور  ینیمخ -  یفطصم  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9817673635

33442705-054  ، 33442707-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33427110-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخباتک هناخباتک تهج   تهج دنتسا   دنتسا وو   کسویک   کسویک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6325685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155046 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
anders electronics دنرب یتنمگس  نوس  رگشیامن  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/12/08 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: 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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6323981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیانص هدننک  هضرع  عجرم   B.312 دک  cm 75 زیاس  PA سنج یسدنهم  هدر  گنربش  یعاجترا  یکیفارت  یا  هناوتسا  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 100  نارهت  کیتسالپ  زراب 

1101093993000730 زاین :  هرامش 
ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.312 دک  cm 75 زیاس  PA سنج یسدنهم  هدر  گنربش  یعاجترا  یکیفارت  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745168-011  ، 44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

anders  e lectronicsanders  e lectronics دنرب   دنرب یتنمگس   یتنمگس نوس   نوس رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 9292

گنربش گنربش یعاجترا   یعاجترا یکیفارت   یکیفارت یایا   هناوتسا   هناوتسا دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 9393
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درگتشه دیدج  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رد  یگنس  ینتب و  لوادج  یزیمآ  گنر  میمرت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005750000007 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  درگتشه  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

لوطرتم 2000 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3361817488 یتسپ :  دک  درگتشه ،  دیدج  رهش  غالبجواس  جرک  زربلا  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44266400-026  ، 44266420-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44261192-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رد  بصن  تهج  ( یموتاب ) یکیفارت تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100586000056 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 : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهش حطس  رد  بصن  تهج  ( یموتاب ) یکیفارت تازیهجت  دیرخ   :: 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

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یگنس   یگنس وو   ینتب   ینتب لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   میمرت   میمرت ناونع : : ناونع 9494

رهش رهش حطس   حطس ردرد   بصن   بصن تهج   تهج (( یموتاب یموتاب )) یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52457767 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/05هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لیقثرج کارتفیل و  یاج  اب  ) یرتم ینتب 2  یسرجوین  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش نیرز  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 23 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( لیقثرج لیقثرج وو   کارتفیل   کارتفیل یاج   یاج اباب   )) یرتم یرتم   22 ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین ناونع : : ناونع 9696

یرختسا یرختسا وو   ینغور   ینغور گنر   گنر هنومن   هنومن دنچ   دنچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرختسا ینغور و  گنر  هنومن  دنچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093283000072 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  نیرز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دنرز ایاپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناولا  دام  یتراجت  مان  اب   kg 1 یزلف یطوق  گنر 300  دک  قارب  دیفس  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

یطوق 400 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

ناولا یمیش  رحس  هدننک  هضرع  عجرم  هواک  یتراجت  مان   kg 1 یکیتسالپ لطس  دیفس  تاتسا  لینیو  کیتسالپ  مین  گنر  الاک :  مان 
لطس 1,500 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
کال انوم  گنر  هدننک  هضرع  عجرم  کال  انوم  یتراجت  مان   Lit 1 یزلف یطوق  گنر 6010  دک  یبآ  قارب  همین  تسالپومرت  یکیلیرکآ  یرختسا  گنر  الاک :  مان 

یطوق 500 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ  یتراجت  مان   kg 1 یزلف یطوق  قارب 116  شام  لگ  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
یطوق 50 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
ییایمیش یتعنص و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  کال  یمیش  یتراجت  مان   Lit 0/946 یزلف یطوق  گنر 101037  دک  یسای  شفنب  قارب  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

روآ گنر 
یطوق 400 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
ناولا سراپ  نیزر  گنر و  عیانص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  سکولیواه  یتراجت  مان   kg 1 یزلف یطوق  گنر 26  دک  قارب  درز  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

یطوق 500 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

ناولا سراپ  نیزر  گنر و  عیانص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  سکولیواه  یتراجت  مان   kg 1 یزلف یطوق  گنر 60  دک  قارب  ریس  زبس  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
یطوق 500 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
دولانیب یتراجت  مان   kg 1 یزلف یطوق  گنر 433  دک  زمرق  قارب  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

یطوق 200 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

ناولا سراپ  نیزر  گنر و  عیانص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  سکولیواه  یتراجت  مان   kg 1 یزلف یطوق  گنر 42  دک  قارب  نشور  یبآ  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
یطوق 100 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
الاک گنر  داش  ییایمیش  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  گنر  داش  یتراجت  مان   kg 1 یزلف یطوق  گنر 788  دک  نشور  یا  هوهق  قارب  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

یطوق 50 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هناماس  رد  مالعتسا  گرب  یرازگراب  اضما و  رهم و  .تسا  یمازلا  مالعتسا  گرب  هب  تقد.تسا  هباشم  اهفیدر  هیلک  یالاک  ناریا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8471837114 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52235060-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235434-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم ) فاوخ ناتسرهش  یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج  ینمیا  تازیهجت  یتیزوپماک و  یکیفارت  میالع  لیوحت  هیهت و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دامرف هیهت  تسویپ  لیاف  تاصخشم 

1101001423000280 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سراف ناسارف  هدنزاس  عجرم  کتارف  یتراجت  مان   FF-PUL-ST لدم  m 3 عافترا یتیزوپماک  سنج   5x40x40 mm زیاس ییامنهار  مئالع  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
سراف ناسارف  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/15 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 یراذگراب  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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فاوخ فاوخ ناتسرهش   ناتسرهش یاهروحم   یاهروحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   یتیزوپماک   یتیزوپماک یکیفارت   یکیفارت میالع   میالع لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 50  کی  هجرد  نیگنس  راد  بالق   cm 75 عافترا یکیتسالپ  ینمیا  طورخم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093993000739 زاین :  هرامش 

ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یمایم ناریس  کمک  هدننک  هضرع  عجرم  هداس  لدم   cm 75 عافترا یکیتسالپ  ینمیا  طورخم  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745168-011  ، 44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرش 1 لامش  نهآ  هار   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

small sum s35 لدم ناس  لامسا  رواپ  ود  یژراش  راد  موز  یسیلپ  هوق  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001234000241 زاین :  هرامش 

(1  ) قرش لامش  نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شبات هشیدنا  راک  هدننک  هضرع  عجرم  شبات  یتراجت  مان   RF12-2 لدم یا  هفرح  یژراش   LED هوق غارچ  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا هب  الاک  لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  هیوست 100  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسویپ  حرش  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3617781164 یتسپ :  دک  قرشلامش 1 ،  نهآ  هار  یزکرم  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  دورهاش -  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32302437-023  ، 32338072-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32302604-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   5050 دادعت   دادعت کیکی   هجرد   هجرد نیگنس   نیگنس راد   راد بالق   بالق   cmcm  7575 عافترا   عافترا یکیتسالپ   یکیتسالپ ینمیا   ینمیا طورخم   طورخم ناونع : : ناونع 9999

ناس ناس لامسا   لامسا رواپ   رواپ ودود   یژراش   یژراش راد   راد موز   موز یسیلپ   یسیلپ هوق   هوق غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتکرش  :: 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 13 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درز گنر  ، یئزج ود  یکیفارت  دیفس  گنر  ، قارب یلودج  دیفس  گنر  ، تام یلودج  زبس  گنر   ، ناولا هسیر   ، رلاک یتنوم  یطولب  هسیر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاو روتکژورپ 15  ، یئزج ود  یکیفارت 

1101050082000012 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  دوم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

بسن یرایتخب  سابع  هدننک  هضرع  عجرم   MVC یتراجت مان  یرتم  هرقرق  لدم 2835   W 4 ناوت یباتفآ  ییانشور  هسیر  الاک :  مان 
رتم 800 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
شتآ نیون  هدننک  هضرع  عجرم  شتآ  نیون  یتراجت  مان   kg 20 یزلف بلح   S-401 گنر دک  دیفس  تام  تسالپومرت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 300 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ   kg 25 بلح یکیفارت 053  درز  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
بلح 100 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
ایلیا حارط  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایلیا  حارط  نیشرپ  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  بلح  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

مرگولیک 250 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

یناغاز یردیح  اسیرپ  هدننک  هضرع  عجرم   CR-NEON-80O لدم  V 220 رتم ره  رد  ددع  یجنران 80   led neon ییانشور هسیر  الاک :  مان 
رتم 1,000 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ   kg 25 بلح یکیفارت 055  درز  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

بلح 100 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

هشوت باهش  هدننک  هضرع  عجرم  هشوت  باهش  یتراجت  مان   W 200 ناوت  OPAL PRO 942031412 لدم  smd روتکژورپ الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
دوم رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ود یکیفارت  درز  گنر  ، یئزج ود  یکیفارت  دیفس  گنر  ، قارب یلودج  دیفس  گنر  ، تام یلودج  زبس  گنر   ، ناولا هسیر   ، رلاک یتنوم  یطولب  هسیر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لیمکت  هعجارم و  مالعتسا  هب  ًامتح  تاو ، روتکژورپ 15  ، یئزج

9731194699 یتسپ :  دک  دوم ،  یرادرهش  ع )  ) اضر ماما  راولب  یاهتنا  دوم  رهش  دوم ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32683112-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32683111-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درز درز گنر   گنر ،، یئزج یئزج ودود   یکیفارت   یکیفارت دیفس   دیفس گنر   گنر ،، قارب قارب یلودج   یلودج دیفس   دیفس گنر   گنر ،، تام تام یلودج   یلودج زبس   زبس گنر   گنر  ، ، ناولا ناولا هسیر   هسیر  ، ، رلاک رلاک یتنوم   یتنوم یطولب   یطولب هسیر   هسیر ناونع : : ناونع
تاو تاو   1515 روتکژورپ   روتکژورپ ،، یئزج یئزج ودود   یکیفارت   یکیفارت
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الول و  یطوق 2*2 ) لایرتم  اب   ) سکع قباطم  تناس  عافترا 70  اب  راد  هیاپ  ولبات  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003853 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ شاپرذآ  هدننک  هضرع  عجرم  یناسر  عالطا  یرهش  راد  هیاپ  ولبات  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا و هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  لمح و  یاه  هنیزه  .تسا  یمازلا  هنومن  لاسرا  مالقا  مامت  تخاس  زا  لبق  دامن ؛ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا لاس  نایاپ  ات  تخادرپ 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33823701-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراظن لرتنک و  حرط  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001111000209 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیرآ کیفارت  نمیا  ناگراتس  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  زیاس  کت  یکیفارت  هدنهد  رادشه  یسرزاب  تسیا و  تکار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

38249919-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الول الول وو   ( ( 22 ** 22 یطوق   یطوق لایرتم   لایرتم اباب    ) ) سکع سکع قباطم   قباطم تناس   تناس   7070 عافترا   عافترا اباب   راد   راد هیاپ   هیاپ ولبات   ولبات تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 102102

تراظن تراظن وو   لرتنک   لرتنک حرط   حرط مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 103103
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدالوف هرکرک  برد  دیرخ  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092340000141 زاین :  هرامش 

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

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

در و رد  کناب  دشابیم و  هدننک  نیمات  اب  لاسزا  هنیزه  دشاب و  کناب  ینف  سانشراک  دیئات  دروم  ضیوعت و  لباق  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدیدرگ  باختنا  هباشم  الاک  دک  هدوب و  راتخم  هدننک  نیمات  باختنا 

4917748957 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31578413-017  ، 31570000-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32362172-017 :: 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

یدالوف یدالوف هرکرک   هرکرک برد   برد دیرخ   دیرخ یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 104104
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نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنولا هاگنامرد  یقرب  یئوشک  کیتام  وتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005454000069 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یقتدیس هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   SENS لدم  300x220 cm داعبا موینیمولآ  هشیش و  سنج  یقرب  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

مرا یقتدیس  هدننک  هضرع  عجرم  مرا 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413685541 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  هب  هدیسرن  لاناک  زا  رتالاب  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247100-028  ، 33241139-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241132-028 :: 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

هاگنامرد هاگنامرد یقرب   یقرب یئوشک   یئوشک کیتام   کیتام وتا   وتا برد   برد ناونع : : ناونع 105105
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نارهت قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  ناوتو 600،  STC روتوم اب  هنهد  راهچرد  بصن  پآ  لور  عبرمرتم  41 ارجا بصن و  هیهت و  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگو 

254 یلخاد  22914242 یردیح یگنهامه 
1101004815000128 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یمتسر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  پآ  لور  لدم  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگو  تسویپ  طیارش  اب  ناوتو 600،  STC روتوم اب  هنهد  راهچرد  بصن  پآ  لور  عبرمرتم  41 ارجا بصن و  هیهت و  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
254 یلخاد  22914242 یردیح یگنهامه 

1547933411 یتسپ :  دک  یراصح ،  دیهش  نابایخ  شبن  دامادریم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22914250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22223097-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش ینیمخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6325430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092597000001 زاین :  هرامش 

رهش ینیمخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ود هچرد  زکرم  رهش  ینیمخ  کیتاموتا -  برد  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8417686117 یتسپ :  دک  یدازآ ،  هکلف  هب  هدیسرن  ییاجر - دیهش  نابایخ  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33601000-031  ، 33601001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33647068-031 :: 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

یعبرم یعبرم رتم   رتم پآپآ   لور   لور لدم   لدم یایا   هرکرک   هرکرک کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 106106

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 107107
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناکوب هبعش  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6323998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2.8mm- hd-exir با -  دض  - 3mp نژیوکیاه ددع  نیبرود 2  ربتعم - دنرب  اب  رادرترونیا  یزاگ 24000  رلوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005708000016 زاین :  هرامش 

ناکوب هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
روشک  BTU 24000 تیفرظ تعنص  رهم  رتاس  هدننک  هضرع  عجرم   YURAMA یتراجت مان   YXS-24HR لدم مرگ  درس و  یراوید  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لیاسو  هیلک  تسا -  یمازلا  هدوزفا  شزرا  نودب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5951737917 یتسپ :  دک  تلود ،  نابایخ  تارادا  عمتجم  ناکوب  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46266007-044  ، 46266015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46266001-044 :: 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

2.82 .8 mm-  hd-exirmm-  hd-exir بابا -  -  دضدض   - - 33mpmp  نژیوکیاه نژیوکیاه ددع   ددع   22 نیبرود   نیبرود ربتعم - - ربتعم دنرب   دنرب اباب   رادرترونیا   رادرترونیا   2400024000 یزاگ   یزاگ رلوک   رلوک ناونع : : ناونع 108108
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رتشوش ادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا  ) رتشوش ادهش  ناتسرامیب  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  - هلاناک NVR 32- هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یلخاددیلوت  الاک  ( تسا

1101005939000108 زاین :  هرامش 
رتشوش ادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   DC-700R لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
رتشوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب ناتسرامیباتالاک  لاسرا  هنیزه.دشاب  یلخاددیلوت  الاک.دشابیم  تسویپ  تسیل  قبط  یتساوخرد  مالقا.تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هزور  تخادرپ.دشابیم 15 هدنشورف  هدهع 

6451668617 یتسپ :  دک  رتشوش ،  ادهش  ناتسرامیب  یرتشوش  خیش  همالع  راولب  لسالس  نادیم  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63170134-091  ، 3622999-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36210870-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1671071 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/12/08عبنم خیرات 1401/12/03 زا   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  یارجا  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا زازا   )) رتشوش رتشوش ادهش   ادهش ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط -- هلاناک هلاناک NVR 32NVR 32 -- هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یلخاددیلوت   یلخاددیلوت الاک   الاک (( تسا تسا

109109

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1101 10
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ناجیابرذآ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VIVOTEK لسکیپ اگم  کتویو 5  تلوب  هکبش  تحت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لصا یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  ون و 

1101093266001151 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7133 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 13 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  یلا 45  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333879-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: 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

لصا لصا یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد وو   لانیجروا   لانیجروا وو   ونون     VIVOTEKVIVOTEK  لسکیپ لسکیپ اگم   اگم   55 کتویو   کتویو تلوب   تلوب هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274001511 زاین :  هرامش 

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

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

1401/12/10 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  قبط  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه هقطنم  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت شیاپ  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091916000071 زاین :  هرامش 

نادمه هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رواک یدنب  هتسب  عون  هکبش  تحت  گولانآ و  یاهنیبرود  تیریدم  یزاس و  دنمشوه  یریوصت و  تراظن  طبض و  ناونع  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

یچملق دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  شیاپ  نما  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1 
ددع 1 دادعت : 

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

مالقا سانشراک  اب  یگنهامه  مدع  تروص  رد  / دامرف لصاح  سامت  یدمحم 09931385146  یاقآ  تکرش  سانشراک  اب  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یعوجرم  مالقا  تدوع  لاسرا و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  دنفسا 1401/ نایاپ  ات  یلام  هیوست  / دش دهاوخ  هداد  تدوع 

6515699177 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  تارباخم  تکرش  بنج  یلعوب - هاگمارآ  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38262140-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262140-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 113113
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاع یاروش  زا  ینابیتشپ  هتشر  رد  هبتر  یاراد  یتسیاب  هدننک  تکرش.هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  یرادهگن 120 سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب کیتامروفنا 

1101093856003017 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرابجا یعامتجا  نیمات  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض مالعتسا  گرب  هارمه  هب  هدومن و  ءاضما  رهم و  زین  ار  یتسویپ  قاروا  مرف و  ءاضما  رهم و  لیمکت و  نمض  یتسیاب  مرتحم  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنیامن تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  یتسویپ  کرادم 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تشدکاپ هبعش   ) تسویپ تاحیضوت  تاصخشم و  قباطم  هتسبرادم  یاهنیبرود  هعومجم  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000129 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا  - تسویپ تاحیضوت  هب  تّقد  - تسا تمیق  تبث  یتحار  یارب  طقف  هباشم و  یباختنا  دک  ناریا  - هدننک نیمأت  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تسویپ  ار  شریوصت  یهاوگ ، نتشاد  تروصرد  دینکن ، هفاضا  ار  هدوزفا  شزرا  تایلام  غلبم  - دشاب نارهت  رهش  ناگدننک  تکرش  راکرتفد  تیلاعف و  لحم 

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد 120120 یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 1141 14

هتسبرادم هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود هعومجم   هعومجم کیکی   ناونع : : ناونع 115115

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

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

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

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

6325053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه  هباشم و  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب زاریشرهشرد  لاعف  رتفد  یاراد  دیاب  تکرش 

تسویپ لیاف  رد  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  الاک و  عون  دادعت و 
1101030342000075 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-D235-F28 لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا ناژوف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846968 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس  یهیقف  دیهش  ناتسرامیب  بنج  دنز  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36286530-071  ، 32301530-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32304861-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت ماد   ماد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  اب  قباطم  نآ  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003550000005 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  رد  جردنم  حرش  اب  قباطم  نآ  تاقلعتم  موسکا و  هتسب  رادم  نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  8 دادعت : 

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

 ( ip هکبش (  تحت  عون  زا  دشاب و  یم  موسکا  ناژوف  رظن  دم  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  نعت  لدم  ره  تمیق  ندش  صخشم  زا  سپ  لدم  ره  زا  رظندم  دادعت  هک  دشاب  یم  دروم  زاین 8  دروم  نیبرود  دادعت 

3718657485 یتسپ :  دک  درادناتسا ،  لک  هرادا  - نهآ هار  نادیم  اپس - نابایخ  - یرافغدیهش هارراهچ  - ینیمخ ماما  نابایخ  - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36633351-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36618384-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم نآنآ   تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هپس  کناب  یاه  نامتخاس  زا  یکی  یریوصت  تراظن  هناماس  تخاسریز  بصن  تازیهجت و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

1201001036000687 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

دوش هتفرگ  سامت  روپ  یقن  سدنهم  هرامش 35912412  اب  هرواشم  عالطا و  تهج  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس زازا   یکی   یکی یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تخاسریز   تخاسریز بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 118118

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ) کناب یاه  نامتخاس  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  بصن و  تهج  تکرش  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000686 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
دنیامن لیوحت  هرادا  نیا  هب  هتسب  برد  تکاپ  نورد  لماک  تروص  هب  ار  دوخ  تکرش  کرادم  ات  دنراد  تلهم  خیرات 1401/12/11  ات  طیارش  دجاو  یاه  تکرش  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

( ینشور لوا (  هقبط  هپس  کناب  شبن خ 33  دنولا  نیتناژرآ خ  نادیم  سردآ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن تهج   تهج تکرش   تکرش باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 1191 19

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 " ) " ) 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 " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هرامش  تسویپ  تسیل  رد  جردنم  طیارش  اب  تسویپ و  تسیل  قبط  یتراظن  یاه  نیبرود  اب  طبترم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09132870629 یلعجاوخ مناخ  هطوبرم  سانشراک 

1101003279000030 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   5800VT-15 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 79 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مناخ هطوبرم  سانشراک  سامت  هرامش  تسویپ  تسیل  رد  جردنم  طیارش  اب  تسویپ و  تسیل  قبط  یتراظن  یاه  نیبرود  اب  طبترم  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09132870629 یلعجاوخ

8818613311 یتسپ :  دک  ییاوه ،  لپ  بنج  - بالقنا راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226200-038  ، 32229340-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228950-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاس6324724 نیریش  دحاو   DCS متسیس ACCESSORIES تازیهجت تاعطق و  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زا6324064 ) رتشوش ادهش  ناتسرامیب  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  - هلاناک NVR 32- هتسب رادم  نیبرود 
.دشاب یلخاددیلوت  الاک  ( تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا 

هحفص 74) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یتراظن یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود اباب   طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

کناب6323956 یاه  نامتخاس  زا  یکی  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 39)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قاتا6323982 قیرح  مالعا  متسیس  ءاقترا  یکینورتکلا  یکیرتکلا و  تاودا  بصن  دیرخ و  تساوخرد 
UPS رورس و

هحفص 39) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6324011 مالعا  شالف  هحفص 39)ریژآ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6325119 * تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشابیم  * تسویپ  هگرب  هب  زاین  دروم  مالقا  روتکتد و 
** یراک زور  تخادرپ 10 

هحفص 39) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاصخشم6325539 قبط  قیرح  افطا  هب  طوبرم  لباک و ..  تازیهجت و  اب  دود  روتکتد  فیدر  دیرخ 10 
تسویپ یاضاقت 0220143  رد  هدش  دیق  یاهدنری  ینف و 

هحفص 39) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6325536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمرها سیلنتسا  قیرحدض  لیتسا  برد  هریگتسد  ناونع : 

14014969 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/25 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کناب6323956 یاه  نامتخاس  زا  یکی  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 39)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قاتا6323982 قیرح  مالعا  متسیس  ءاقترا  یکینورتکلا  یکیرتکلا و  تاودا  بصن  دیرخ و  تساوخرد 
UPS رورس و

هحفص 39) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6324011 مالعا  شالف  هحفص 39)ریژآ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6325119 * تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشابیم  * تسویپ  هگرب  هب  زاین  دروم  مالقا  روتکتد و 
** یراک زور  تخادرپ 10 

هحفص 39) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یمرها6325536 سیلنتسا  قیرحدض  لیتسا  برد  هحفص 11)هریگتسد  قیرح  ( قیرح

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

تاصخشم6325539 قبط  قیرح  افطا  هب  طوبرم  لباک و ..  تازیهجت و  اب  دود  روتکتد  فیدر  دیرخ 10 
تسویپ یاضاقت 0220143  رد  هدش  دیق  یاهدنری  ینف و 

هحفص 39) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یمرها یمرها سیلنتسا   سیلنتسا قیرحدض   قیرحدض لیتسا   لیتسا برد   برد هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

زا 113 ھحفص 86 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hyl3acklahflf?user=37505&ntc=6325536
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6325536?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زکرم6324731 کینورتکلا  تظافح  هحفص 25)متسیس  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

6325119 * تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشابیم  * تسویپ  هگرب  هب  زاین  دروم  مالقا  روتکتد و 
** یراک زور  تخادرپ 10 

هحفص 39) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاصخشم6325539 قبط  قیرح  افطا  هب  طوبرم  لباک و ..  تازیهجت و  اب  دود  روتکتد  فیدر  دیرخ 10 
تسویپ یاضاقت 0220143  رد  هدش  دیق  یاهدنری  ینف و 

هحفص 39) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هیدمحم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6323935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب قباطم   L(70-200  ) یرس نیبرود  زنل  و  ( 24-105) یرس نیبرود  زنل  ددع و  کی   R6 لدم نناک  دنرب  یساکع  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ءاهب  مالعتسا 

1101005118000135 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  هیدمحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نناک  IOS لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   SAL300F28G AE لدم  G یرس نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   SAL70300 لدم درادناتسا  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یراذگ  تمیق  ار  ءاهب  مالعتسا  یاه  متیآ  هیلک  تسیاب  یم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3491767431 یتسپ :  دک  هیدمحم ،  یرادرهش  یلصا  نامتخاس  نیسح -  ماما  راولب  هیدمحم -  رهش  زربلا ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32562700-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563738-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب قباطم   قباطم   LL (( 7070 -- 200200  ) ) یرس یرس نیبرود   نیبرود زنل   زنل وو   ( ( 2424-- 105105 )) یرس یرس نیبرود   نیبرود زنل   زنل وو   ددع   ددع کیکی     R6R6 لدم   لدم نناک   نناک دنرب   دنرب یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا

122122
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یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور هدزناپ  باسح  هیوست  هدنشورف و  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  .ددع  دادعت 4  هب   Canon R3 Body لدم نناک  نیبرود  هندب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیریگب سامت  هرامش 09120809334  .دشابیم 

1101003718000095 زاین :  هرامش 
یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یگیب مشاه  داوج  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   ID BODY لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

هدزناپ لیوحت  زا  دعب  باسح  هیوست  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  .ددع  دادعت 4  هب   Canon R3 Body لدم نناک  نیبرود  هندب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 09120809334  اب  .دشاب  یتناراگ  اب  پملپ و  لصا و  نیبرود  .دامن  یراذگ  تمیق  ار  لدم  نیا  طقف  .دشابیم  زور 

1595633319 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  دابآ  فسوی  یهار  ود  لباقم  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82922310-021  ، 82921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8800171-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نناک نناک نیبرود   نیبرود هندب   هندب ناونع : : ناونع 123123
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هیولیگهک و ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا نارگراثیا  یهافش  تارطاخ  طبظو  تبث  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005513000033 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناتسا نارگراثیا  تارطاخ  طبضو  تبث  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
تعاس  1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسا یموب  یراک و  قباوس  یاراد  ربتعم  کرادم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591863311 یتسپ :  دک  تسپ ،  هرادا  بنج  ناتسلگ 14  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1417080-0917  ، 33235235-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33226621-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  ربارب  هریغ  یساکع و  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000241000089 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یمیلس اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   110IS لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ جرد  لیابوم  هرامش  دشاب -  یم  تسویپ  هب  یتساوخرد  مالقا  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715839648 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  ناداتسا  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33449792-044  ، 33432153-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33449790-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهافش یهافش تارطاخ   تارطاخ طبض   طبض وو   تبث   تبث ناونع : : ناونع 124124

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل ربارب   ربارب هریغ   هریغ وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 125125

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

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

زنل6323935 و  ( 24-105) یرس نیبرود  زنل  ددع و  کی   R6 لدم نناک  دنرب  یساکع  نیبرود  دیرخ 
تسویپ ءاهب  مالعتسا  اب  قباطم   L(70-200  ) یرس نیبرود 

هحفص 25) نیبرود  ( نیبرود

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

6323998 - با دض  - 3mp نژیوکیاه ددع  نیبرود 2  ربتعم - دنرب  اب  رادرترونیا  یزاگ 24000  رلوک 
2.8mm- hd-exir

هحفص 74) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زا6324064 ) رتشوش ادهش  ناتسرامیب  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  - هلاناک NVR 32- هتسب رادم  نیبرود 
.دشاب یلخاددیلوت  الاک  ( تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا 

هحفص 74) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6324107 رادم  نیبرود  یارجا  هحفص 74)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاراد6324354 لانیجروا و  ون و   VIVOTEK لسکیپ اگم  کتویو 5  تلوب  هکبش  تحت  نیبرود 
لصا یتناراگ 

هحفص 74) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6324863 کرادم  قبط  هحفص 74)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6324939 شیاپ  هحفص 74)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نناک6324987 نیبرود  هحفص 25)هندب  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6325004 نیبرود  هاگتسد  یرادهگن 120 هحفص 74)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6325040 یاهنیبرود  هعومجم  هحفص 74)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6325053 تحت  ماد  هتسب  رادم  هحفص 74)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یهافش6325071 تارطاخ  طبض  هحفص 25)تبث و  نیبرود  ( نیبرود

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

یتسویپ6325118 تسیل  ربارب  هریغ  یساکع و  نیبرود  هحفص 25)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6325128 حرش  اب  قباطم  نآ  تاقلعتم  هتسب و  رادم  هحفص 74)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن6325377 یاه  نیبرود  اب  طبترم  تازیهجت  هحفص 74)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب و6325436 رادم  نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
نآ یبناج  تازیهجت 

هحفص 25) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگشاب6325462 رد  هتسبرادم  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  یشک  لباک  تایلمع  هحفص 25)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجنز ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6323904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هریغ رکش و  جنرب ، لیبقزا  یساسا  یاهالاک  یریگراب  هیلخت و  تایلمع  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001082000015 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض لیاف  رد  جردنم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4514799696 یتسپ :  دک  هقطنم 14 ،  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش  هشیدنا  کراپ  یوربور  تثعب  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33454501-024  ، 33453741-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33449588-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هریغ هریغ وو   رکش   رکش جنرب ، ، جنرب لیبقزا   لیبقزا یساسا   یساسا یاهالاک   یاهالاک یریگراب   یریگراب وو   هیلخت   هیلخت تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درگنسوس ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یالاک  - تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  -nas هاگتسددیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091740000054 زاین :  هرامش 

درگنسوس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   NS4600EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   smartstor NAS 4TB زاس هریخذ  الاک :  مان 

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

ناگدازآ تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپ یدمحا  09178846854 .دوش تبث  هناماس  یتسویپ  کرادمرد  یتناراگ  اب  هارمه  روتکاف  شیپ  - دشابیم هدنشورف  هدهع  هبالاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155753657 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  بنج  داهج  راولب  ناگدازآ ،  تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36744156-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36744156-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درگنسوس ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6324374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یالاک   - هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   - ینف تاصخشم  قبط  nas هاگتسددیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091740000055 زاین :  هرامش 

درگنسوس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   NS4600EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   smartstor NAS 4TB زاس هریخذ  الاک :  مان 

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

ناگدازآ تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپ یدمحا  سدنهم  09178846854 .دشابیم هدنشورف  هدهع  هبالاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155753657 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  بنج  داهج  راولب  ناگدازآ ،  تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36744156-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36744156-061 :: 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

یناریا یناریا یالاک   یالاک -- تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریازا   ناریازا -- nasnas هاگتسددیرخ   هاگتسددیرخ ناونع : : ناونع 127127

یناریا یناریا یالاک   یالاک  - - هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریازا   ناریازا  - - ینف ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط nasnas هاگتسددیرخ   هاگتسددیرخ ناونع : : ناونع 128128

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

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

هریغ6323904 رکش و  جنرب ، لیبقزا  یساسا  یاهالاک  یریگراب  هیلخت و  تایلمع  هحفص 92)یراذگاو  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یناریا6324147 یالاک  - تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  -nas هحفص 92)هاگتسددیرخ زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یناریا6324374 یالاک   - هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   - ینف تاصخشم  قبط  nas هحفص 92)هاگتسددیرخ زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس6325435 هاگتسدکی  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 44)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( 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

گنربش6323981 یعاجترا  یکیفارت  یا  هناوتسا  دنب  هحفص 63)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ع)  ) نیسح ماما  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6324850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092650000019 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  زاوها  ع   نیسح   ماما  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 2.4TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 

نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6144934463 یتسپ :  دک  یرتم ،  شبن 60  یبونج  شورس  نابایخ  یاهتنا  رایاشخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33795398-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33795398-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کسید کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه ناتابکا  ناتسرامیب  رورس  ددع  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000236000067 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم .  یتسویپ  کرادم  دیرخ  کالم  دشابیم و  هباشم  الاک  دک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
-3 تسا .  هدنشورف  هدهعب  تدوع  هنیزه  کیتامروفنا  دحاو  طسوت  دیئات  مدع  تروص  رد  - 2

نادمه رد  لاعف  هنیامن  نتشاد  - 3

6517619651 یتسپ :  دک  یزکرم ،  داتس  نامتخاس  نادمه  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311114-081  ، 31311100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32528027-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه نادمه ناتابکا   ناتابکا ناتسرامیب   ناتسرامیب رورس   رورس ددع   ددع ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 130130

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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قبط   HP DL380G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001144000210 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دارآ هکبش  ناماگشیپ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   dl380g10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دوشیم هداد  تدوع  دشاب  تساوخرد  زا  ریغ  الاک  هک  یتروص  رد  تسا -  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  ات  لاسرا  هنیزه  تسا -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن تسویپ  روتکاف  شیپ  سامت و  هرامش  تسا -  زور  تخادرپ 25 

5136845353 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  عطاقت  ییابطابط  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4487154-0413  ، 34460064-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35235753-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ دانسا   دانسا قبط   قبط   HP DL380G10HP DL380G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوخ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  تمسق  رد  هدش  جرد  لماک  تاصخشم  اب  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090791000034 زاین :  هرامش 

یوخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
اسرد ناشیدنا  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 Gen10 8SFF لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر تروص  رد  دشاب و  یم  یمازلا  تسا  هدش  یراذگراب  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هک  مالعتسا  نیا  رد  هدش  هتساوخ  طیارش  یمامت  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیوش یم  جراخ  مالعتسا  رود  زا  طیارش  ندرکن 

 - ، مشاه ینب  رمق  ناتسرامیب  بنج  یرظتنم - دیهش  نابایخ  جیسب - نادیم  یوخ - ناتسرهش  یبرغ - ناجیابرذآ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5819637599 یتسپ :  دک 

36367245-044  ، 36465260-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36339841-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6323892Sensor for mud logging unit یرافح : یاههاگتسد  هب  طوبرم  مزاول  تاعطق و  دیرخ 
DL380 رورس -  messure - P/F mud logging unit messure insteruments

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قاتا6323982 قیرح  مالعا  متسیس  ءاقترا  یکینورتکلا  یکیرتکلا و  تاودا  بصن  دیرخ و  تساوخرد 
UPS رورس و

هحفص 39) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کسید6324850 هحفص 94)دراه  رورس  ( رورس

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

نادمه6324928 ناتابکا  ناتسرامیب  رورس  ددع  ود  هحفص 94)دیرخ  رورس  ( رورس

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

یتسویپ6324941 دانسا  قبط   HP DL380G10 هحفص 94)رورس رورس  ( رورس

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

هتسبرادم6325040 یاهنیبرود  هعومجم  هحفص 74)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6325055 کرادم  تمسق  رد  هدش  جرد  لماک  تاصخشم  اب  هحفص 94)رورس  رورس  ( رورس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم تمسق   تمسق ردرد   هدش   هدش جرد   جرد لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس ناونع : : ناونع 132132

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 113 ھحفص 97 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس6325435 هاگتسدکی  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 44)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6324228 :: 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 : 

2023/03/05 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیالنآ نیالنآ متسیس   متسیس روسنس   روسنس یکیتسال   یکیتسال یدنببآ   یدنببآ هعومجم   هعومجم فیدر   فیدر کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 133133

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

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

زا 113 ھحفص 98 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  بایغ  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003780000075 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   VIRDI AC7000 یتراجت مان   AC7000 لدم روبع  هملک  هرهچ و  صیخشت  تراک و  تشگنا و  رثا  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

داگراساپ تعنص  دادماب  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهعرب  لحم  رد  یزادنا  هار  بصن و   ، لیوحت دشاب -  یمن  لوبق  لباق  هباشم  یالاک  ربتعم - یتناراگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5716915517 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  ناوضر  غاب  شبن  ورس  هداج  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33447187-044  ، 32752022-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752022-044 :: 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

نیالنآ6324228 متسیس  روسنس  یکیتسال  یدنببآ  هعومجم  فیدر  کی  هحفص 98)نیمات  روسنس  ( روسنس

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

یتسویپ6324814 تاصخشم  قبط  بایغ  روضح و  هحفص 98)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

هب6325541 ییاپریز  لادپ  یکینورتکلا و  مشچ  روسنس  لماش :  یتظافح  هناماس  مالقا  هعومجم  کی 
( تشدکاپ هبعش   ) تسویپ حرش 

هحفص 32) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6325715GENERAL MONITORS تکرش تخاس  FIRE & GAS DETECTION SYSTEM(32 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 134134

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

85/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ea.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنیل ید   POE چیئوس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011125-05 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش تیاغل  تعاس 00:00  زا 1401/12/3   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( - ATS (Automatic Transfer Switch چیئوس دیرخ  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 200.000  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر همان 760.000.000  تنامض 

:: سردآ سردآ

81718113 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کنیل6324241 ید   POE هحفص 99)چیئوس چیئوس  ( چیئوس

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

6324263S12-EWSD چیئوس دراه  هحفص 44)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6324453 هحفص 44)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6324509(ATS (Automatic Transfer Switch چیئوس هحفص 99)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

کنیل کنیل یدید     POEPOE  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 135135

(( ATS (Automatic  Transfer SwitchATS (Automatic  Transfer Switch چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 136136

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

هحفص 44)چیئوس6325002 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6325364 هکبش  اتید  هحفص 44)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتراظن6325377 یاه  نیبرود  اب  طبترم  تازیهجت  هحفص 74)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس6325435 هاگتسدکی  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 44)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6324789 لیاف  قبط  تسا  هباشم  دک  ناریا  هکبش  تازیهجت  هحفص 44)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجیابرذآ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

sate.atf.gov.ir :: عبنم :: 1401/12/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتوصارف جاوما  کمک  اب  اه  هرقم  یوشتسش  هناماس  یجنس  ناکما  هعلاطم و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتوصارف6324286 جاوما  کمک  اب  اه  هرقم  یوشتسش  هناماس  یجنس  ناکما  هحفص 101)هعلاطم و  توص  ( توص

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

یهافش6325071 تارطاخ  طبض  هحفص 25)تبث و  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6325128 حرش  اب  قباطم  نآ  تاقلعتم  هتسب و  رادم  هحفص 74)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یتوصارف یتوصارف جاوما   جاوما کمک   کمک اباب   اهاه   هرقم   هرقم یوشتسش   یوشتسش هناماس   هناماس یجنس   یجنس ناکما   ناکما وو   هعلاطم   هعلاطم ناونع : : ناونع 137137

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

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

زا 113 ھحفص 101 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/shhpvanpzt3m3?user=37505&ntc=6324286
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6324286?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یلم  کناب  یمومع  طباور  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6323884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( زور رد  هیناث   3000  ) زاریش دهشم و  هر - ینیمخ  ماما  یاههاگدورف  لماش  یهاگدورف  روتینام  سکاب  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003163000108 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  یمومع  طباور  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 2 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابکشا 60993847 مناخ  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135931596 یتسپ :  دک  یمومع ،  طباور  لک  هرادا  - ناریا یلم  کناب  یزکرم  تارادا  - یسودرف نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60993859-021  ، 60992351-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66738606-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک هیحان 3  شرورپ  شزومآ و  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 12 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6323971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  چنیا  - زیاس 19   LED - LG یناریا روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000339000015 زاین :  هرامش 

هیحان 3  . جرک شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   1942S/M لدم  in 19 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  چنیا  - زیاس 19   LED - LG یناریا روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149649135 یتسپ :  دک  هیحان 3 ،  شرورپ  شزوما  یرهطم  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32543545-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543550-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگدورف یهاگدورف روتینام   روتینام سکاب   سکاب کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138

دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه چنیا   - - چنیا   1919 زیاس   زیاس   LED -  LGLED -  LG یناریا   یناریا روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 139139
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رتشلا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ اب   xs2750h لدم  xvision چنیا روتینام 27  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ اب   AD250 لدم  avision رنکسا هاگتسد  کی 

1201092827000004 زاین :  هرامش 
رتشلا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یتناراگ اب   xs2750h لدم  xvision چنیا ید 27  یا  لا  روتینام  هاگتسد  کی  - 
یتناراگ اب   AD250 لدم  avision رنکسا هاگتسد  کی 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هلسلس رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ اب   xs2750h لدم  xvision چنیا روتینام 27  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتناراگ اب   AD250 لدم  avision رنکسا هاگتسد  کی 

سامت 06632524001 هرامش 

5813915867 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هرادا  تلود  ادهش  یدرجورب خ  رتشلا خ  هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32524001-066  ، 32521522-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32521522-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنکسا رنکسا هاگتسد   هاگتسد کیکی    - - چنیا چنیا روتینام  2727   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 140140
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دمحاریوب هیولیگهک و  هقطنم  هپس  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6324382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090837000075 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  هیولیگهک و  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  زادعب  هجو  هنوگ  ره  تخادرپ  2 دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  هام  یلصا و 60 یتناراگ  هام  لقادح 36  یراد  دیاب  یرادیرخ  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  هباشم  قوفدک  ناریا  یمازلا 4 - رهم  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ  کناب -  ینف 

هقطنم هپس  کناب  تیریدم  نامتخاس  یبونج  لگنج  رادرس  خ  تعاس ) هکلف   ) ادهش نادیم  جوسای  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591898971 یتسپ :  دک  هیولیگهک و ، 

33221980-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221980-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 141141
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مالیا کینیلک  ید   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6324469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005938000024 زاین :  هرامش 

مالیا کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
داصتقا نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   EIZO NANAO CORPORATION هدنزاس عجرم   EIZO یتراجت مان   GS521CL لدم  in 21/3 زیاس  LCD رگشیامن الاک :  مان 

نیشرپ
هاگتسد 1 دادعت : 

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

سدنهم تاعالطا  یروانف  سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ.تسا  هدنشورف  هدهع  رب  یربراب  هنیزه.تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09188426365 .نایمساج

6831168391 یتسپ :  دک  دالیم ،  نادیم  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222734-084  ، 32231156-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223055-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ecg لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000742 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
رتسگ ناگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   MINDRAY یتراجت مان   ECG لدم یتایح  مئالع  روتینام  لباک  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   .. تسا تدمدنلب  تخادرپ  دوش  یراذگ  تمیق  دولناد و  تسویپ  لیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313798999 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43306200-051  ، 43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 142142

ecgecg  لباک لباک ناونع : : ناونع 143143
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نالهس یداصتقا  هژیو  هقطنم  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروبیک و لماک  تس  دادعت 6  سالپ ،  یج  روتینام  هاگتسد  دادعت 6 هلاسکی ، یتناراگ  اب  راد  نف  لماک  سیک  هاگتسد  دادعت 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ قبط   A4tech سوام

1101003345000009 زاین :  هرامش 
نالهس یداصتقا  هژیو  هقطنم  کرمگ  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
رواشم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   A4TECH هدنزاس عجرم   A4TECH یتراجت مان   3100N لدم هنایار  سوام  دروبیک و  تس  الاک :  مان 

داسرف رتسگ  طابترا 
تس 5 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
هنایمرواخ ماقرا  بساحم  هدننک  هضرع  عجرم   MDC75C لدم یزیمور  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب هلاسکی  یتناراگ  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  هنیزه  زودنیو ، بصن  هنیزه  رازفا ، مرن  رازفا و  تخس  بصن  هنیزه  دصقمات ،  لمح  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هدوزفا  شزرا  باستحا  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع 

5383178114 یتسپ :  دک  زیربتراب ،  هنایاپ  یوربور  ، نایفوص - زیربت هداج  15 رتمولیک - زیربت - یقرشناجیابرذآ زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32463405-041  ، 32469101-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32463315-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو دروبیک   دروبیک لماک   لماک تستس     66 دادعت   دادعت سالپ ،  ،  سالپ یجیج   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد 66 دادعت   دادعت هلاسکی ، ، هلاسکی یتناراگ   یتناراگ اباب   راد   راد نفنف   لماک   لماک سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد   55 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ قبط   قبط   A4techA4tech سوام   سوام

144144
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 113 ھحفص 106 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4ljdpzq27efce?user=37505&ntc=6324950
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6324950?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ecg لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000743 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
رتسگ ناگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   MINDRAY یتراجت مان   ECG لدم یتایح  مئالع  روتینام  لباک  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   .. تسا تدمدنلب  تخادرپ  دوش  یراذگ  تمیق  دولناد و  تسویپ  لیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313798999 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43306200-051  ، 43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  قباطم  روتینام  هنایار و  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000971 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان  لدم 6400   Inspiron یرس کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  لیاف  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  قباطم  روتینام  هنایار و  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589252-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ecgecg  لباک لباک ناونع : : ناونع 145145

تسویپ تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا طباوض   طباوض وو   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم روتینام   روتینام وو   هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 146146
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نیمارو یناهفصا  یفرشا  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6325122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093170000023 زاین :  هرامش 

نیمارو یناهفصا    یفرشا  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
شیک نماک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نناک   LBP-3000 دیفس هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

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

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
افیا یتراجت  مان   D-B لدم یکشم  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

وستیجوف  fi5015c لدم  A4 رنکسا الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON هدنزاس عجرم   TM-T20 لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 

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

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن دکناریا  - ربتعم یتناراگ   - ههام تخادرپ 2  - لحم رد  لیوحت  - یمازلا روتکاف  شیپ  یرازگراب  یقلاخ 09123267485- سدنهم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نیمارو ،  یناهفصا  یفرشا  دیهش  کینیلک  یلپ  دنق  هناخراک  یوربور  یسودق  دیهش  راولب  نیمارو  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3371616154

36243051-021  ، 36242713-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36243051-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 147147

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

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

زا 113 ھحفص 108 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bcebhw74sh4cr?user=37505&ntc=6325122
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6325122?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد تعرسرپ 1  رنکسا  هاگتسد -  چنیا 1  روتینام 22  هاگتسد ،  یناریا 1  یرزیل  رگپاچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934001236 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شیک نماک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نناک   LBP-3000 دیفس هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

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

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
سکتناک  SD4410 لدم  in 44 گنر کت  رنکسا  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرون ییامنهار 09166174047  تهج  ربتعم -  یتناراگ  یاراد  دنشاب و  یناریا  دیاب  اهالاک  دیشابم .  هدننک  نیمات  هدهعرب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 8   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام قاتا  تخاس  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 15.000.000.000  غلبم 

راتخم تاداهنشیپ  هیلک  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  دنوامد -  یرادرهش  هجو  رد  یکناب  ربتعم  همانتنامض  تروص  هب  یمالعا  غلبم  نیمضت 5 % غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  طبترم  یاه  هنیزه  ریاس  همانزور و  یهگآ  هنیزه  .تسا 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   11 تعرسرپ   تعرسرپ رنکسا   رنکسا هاگتسد -  -  هاگتسد   11 چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام هاگتسد ،  ،  هاگتسد   11 یناریا   یناریا یرزیل   یرزیل رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 148148

گنیروتینام گنیروتینام قاتا   قاتا تخاس   تخاس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 149149
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دنوامد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095935000081 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325772 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام  قاتا  تخاس  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنوامد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

گنیروتینام قاتا  تخاس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  دنوامد  یرادرهش  هناخریبد  لیوحت  تاداهنشیپ  ییاشگزاب  زا  لبق  زور  کی  رثکادح  تسیابیم  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

16:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دنوامد یرادرهش  رویرهش –  نادیم 17  دنوامد –  رهش  دنوامد –  ناتسرهش  نارهت –  ناتسا   ، 3971948861 یتسپ :  دک  دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یهاگدورف6323884 روتینام  سکاب  کی  هحفص 102)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

دشاب6323971 یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  چنیا  - زیاس 19   LED - LG یناریا هحفص 102)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

رنکسا6324162 هاگتسد  کی   - چنیا روتینام 27  هاگتسد  هحفص 102)کی  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6324382 هحفص 102)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

یکشزپ6324469 هحفص 102)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

لرتنک6324480 زاگ  مرالآ  گنیروتینام  متسیس  یرادهگن  تایلمع  هحفص 32)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6324946ecg هحفص 102)لباک روتینام  ( روتینام

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

6324950 ، سالپ یج  روتینام  هاگتسد  دادعت 6 هلاسکی ، یتناراگ  اب  راد  نف  لماک  سیک  هاگتسد  دادعت 5 
تسویپ قبط   A4tech سوام دروبیک و  لماک  تس  دادعت 6 

هحفص 102) روتینام  ( روتینام

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

6325028ecg هحفص 102)لباک روتینام  ( روتینام

گنیروتینام گنیروتینام قاتا   قاتا تخاس   تخاس یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 150150
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6325037 یاه  لیاف  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  قباطم  روتینام  هنایار و  هاگتسد  هحفص 102)کی  روتینام  ( روتینام

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

یرتویپماک6325122 هحفص 102)مزاول  روتینام  ( روتینام

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

هاگتسد6325363 تعرسرپ 1  رنکسا  هاگتسد -  چنیا 1  روتینام 22  هاگتسد ،  یناریا 1  یرزیل  هحفص 102)رگپاچ  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6325765 قاتا  تخاس  هحفص 102)یراذگاو  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6325772 قاتا  تخاس  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 102)هصقانم  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

هتسبرادم6325004 نیبرود  هاگتسد  یرادهگن 120 هحفص 74)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6325040 یاهنیبرود  هعومجم  هحفص 74)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگشاب6325462 رد  هتسبرادم  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  یشک  لباک  تایلمع  هحفص 25)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6323987 رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  یربهار  تاعالطا ،  یروانف  سانشراک  یمجح  یورین  هب  زاین 
اه

هحفص 27) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.دشابیم6323997 هباشم  دک  ناریا  " انمض ، تسویپ تاصخشم  اب  هربراک  سوریو 150 هحفص 27)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کیمورکفاگ6324446 ملیف  هطوبرم و  یصصخت  رنکسا  اب  یپارتوموت  هاگتسد  دنلشآ  رازفا  مرن  لماک  هحفص 27)کپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6324633 مرن  هارمه  هب  ویارد  یطابترا   usb لباک هحفص 27)نیمأت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت6324939 شیاپ  هحفص 74)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن6325377 یاه  نیبرود  اب  طبترم  تازیهجت  هحفص 74)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یلم6325542 هکبش  یکیفارت  یاه  هداد  لیلحت  یاه  هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و  هژورپ "  ناوخارف 
" تاعالطا

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هداد6325646 هاگیاپ  ربراک  ینایبتشپ  هحفص 27)دیدمت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6324939 شیاپ  هحفص 74)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کناب6325177 یاه  نامتخاس  زا  یکی  یریوصت  تراظن  هناماس  تخاسریز  بصن  تازیهجت و  هحفص 74)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه6325180 نامتخاس  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  بصن و  تهج  تکرش  باختنا 
کناب

هحفص 74) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6324022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هتفه  هیوست 2  ملق  یتسویپ 12  تسیل  قبط  تاقلعتم  روتکژورپ و  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000644 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
جرب زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نوسپا  یتراجت  مان   EB-S6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لاسرا و  هنیزه  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718743161 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هیلقن  نابایخ   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37224516-083  ، 37278759-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اضر ماما  یللملا  نیب  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

imamreza.ac.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6325162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورپ وئدیو  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اضر ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  هاگشناد 21 - دهشم خ   :: سردآ سردآ

05138437585  - یلخاد 1600  05138041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم6324022 روتکژورپ و  هحفص 112)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژورپ6325162 وئدیو  هحفص 112)هیهت  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

تاقلعتم تاقلعتم وو   روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 151151

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 152152

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

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

زا 113 ھحفص 113 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kwdhwplayndma?user=37505&ntc=6324022
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6324022?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p7hx6nwhh27cq?user=37505&ntc=6325162
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6325162?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net
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