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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 22  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 22

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 26

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 28

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   1 11 1 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   293,950هکس , 0 16293,950 , 0 اکیرمآ16 اکیرمآ رالد   446رالد ,470446 تاراما470, تاراما مهرد   ,139مهرد 0 10139, 0 10

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   264,900هکس , 000264,900 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس389,900389,900رالد سیئوس کنارف   617,200617,200کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 168هکس , 000 , 000168 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   426رالد ,900426 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   155,600155,600لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,105هکس 000 , 000105, 000 , وروی000 ژورن549,740549,740وروی ژورن نورک   56نورک ,50056 ,500

رایع رایع   1818 یالط   ,24,917یالط 00024,917, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ629,320629,320دنوپ نپاژ نینی   دصکی   432دصکی ,900432 ,900

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
((4949))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 166166))
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( یهگآ دادعت 24  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 12  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 41  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 62

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 86

( یهگآ دادعت 16  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 86

( یهگآ دادعت 12  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 97

( یهگآ دادعت 17  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 105

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) video wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

( یهگآ دادعت 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 122

( یهگآ دادعت 2  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 122

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123
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( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

( 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 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 127

( یهگآ دادعت 22  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 127

( 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 8  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133

( یهگآ دادعت 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

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

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

( یهگآ دادعت 16  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 136

( یهگآ دادعت 9  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 140

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

( یهگآ دادعت 17  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 146

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 152

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 154

( یهگآ دادعت 20  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 156

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 172
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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 19  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 172

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 175

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 175

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 176

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  کی  هدرشف  یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  ناوخارف  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001402000104 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا باتفآ   :: عبنم تعاس 16عبنم ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354077 :: هرازه هرازه تعاس 10:30دکدک    - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دادما  مایپ  زکرم  هناماس  رازفا  مرن  ینابیتشپ  ینف و  تامدخ  نیکرتشم و  هب  ییوگخساپ  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 68.838.587.430 

لایر نیمضت 3.441.929.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  تیبرت 6  یوربور  گنهرف  نابایخ  نواعت  راولب  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا   :: سردآ سردآ

02634187144 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02632520868 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001025000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ  عبانم  تیفیک  تیریدم  هناماس  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت یا  هقطنم  بآ  تکرش  باجح -  نابایخ  زرواشک - راولب  نارهت -  ، 1415615441 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

دادما دادما مایپ   مایپ زکرم   زکرم هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   ینف   ینف تامدخ   تامدخ وو   نیکرتشم   نیکرتشم هبهب   ییوگخساپ   ییوگخساپ روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

بآبآ عبانم   عبانم تیفیک   تیفیک تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 22
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یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/7/1/41 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6355102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهروتارپا ریاس  لسناریا و  لوا و  هارمه  یاهروتارپا  قیرط  زا  هاتوک  مایپ  تفایرد  لاسرا و  رتسب  رد  تامدخ  هیارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

ریبکریما یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

AK-BID-P-1401-69 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

akpc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355435 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( نارهت رتفد  عمتجم و   ) اهمتسیس اههناماس و  یاهیریذپ  بیسآ  یسررب  یریذپ و  ذوفن  تست  یتینما ، یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.اضاقت دروم  هزوح  رد  کیتامروفنا  هبتر 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.اهدادرارق یقوقح و  روما  مود ، هقبط  کالپ 21 ، یقرش ، یسیفن  نابایخ  یبونج ، یاهفارص  نابایخ  ایرد ، راولب  دابآ ، تداعس  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

.اهدادرارق یقوقح و  روما  مود ، هقبط  یرادا ، نامتخاس  ریبکریما ، یمیشورتپ  تکرش  تیاس 4 ، یمیشورتپ ، یداصتقا  هژیو  هقطنم  رهشهام ، - 2

:: 52174962-061 و 061-52174965 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

اهروتارپا اهروتارپا ریاس   ریاس وو   لسناریا   لسناریا وو   لوا   لوا هارمه   هارمه یاهروتارپا   یاهروتارپا قیرط   قیرط زازا   هاتوک   هاتوک مایپ   مایپ تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا رتسب   رتسب ردرد   تامدخ   تامدخ هیارا   هیارا ناونع : : ناونع 33

اهمتسیس اهمتسیس وو   اههناماس   اههناماس یاهیریذپ   یاهیریذپ بیسآ   بیسآ یسررب   یسررب وو   یریذپ   یریذپ ذوفن   ذوفن تست   تست یتینما ،  ،  یتینما یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 44

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

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

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

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

6355825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BTS تیاس هس  لیوحت  شیامزآ و  قرب AC و  یشک  لباک  دنارگ و  یارجا  نااس و  سنف و  بصن  لکد  بصن  نویسادنوف  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیعضو حالصا  هناریگشیپ و pm و  یرادهگن  ماجنا 

GPON OLT فلش ددع  ود  دیرخرایس  تاطابترا  تکرش  | FARS و IPM رازفا مرن   UPDATE SITE AUDIT ماجنا
5616MA فلش ددع  دیرخ 80 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32242555 :: نفلت www.tci.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  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نالیگ قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

106-105-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سانکسا  :: عبنم تعاس 15:30عبنم ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353969 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1402/01/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 : لماش تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یفیک یبایزرا  اب  یدیشروخ  یاه  لولس  تازیهجت  عاونا  دیرخ  - 1

یتوصارف بای  تشن  لباک -  رتست  تازیهجت  عاونا  هاگتسد  دیرخ 11 - 2

یهگا  لصا  رد  جردنم  اه :  ینمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ : 

نالیگ نتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: سردآ سردآ

013-33663006  - 33606571 :: 02141934 و 33621750 -  نفلت http://iets.mporg.ir http://www.setadiran.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو
http://www.gilanpdc.ir http://tender.tavanir.org.ir

:: سکف :: tadarokat@gilanpdc.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیوحت لیوحت وو   شیامزآ   شیامزآ وو     ACAC  قرب قرب یشک   یشک لباک   لباک وو   دنارگ   دنارگ یارجا   یارجا وو   نااس   نااس وو   سنف   سنف بصن   بصن لکد   لکد بصن   بصن نویسادنوف   نویسادنوف ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
تکرش تکرش | | FARSFARS وو     IPMIPM  رازفا رازفا مرن   مرن   UPDATE S ITE AUDITUPDATE S ITE AUDIT ماجنا   ماجنا تیعضو   تیعضو حالصا   حالصا وو     pmpm  وو هناریگشیپ   هناریگشیپ یرادهگن   یرادهگن ماجنا   ماجنا   BTSBTS تیاس   تیاس هسهس  

56165616 MAMA  فلش فلش ددع   ددع   8080 دیرخ   دیرخ   GPON OLTGPON OLT فلش   فلش ددع   ددع ودود   دیرخرایس   دیرخرایس تاطابترا   تاطابترا

55

تشن تشن لباک -  -  لباک رتست   رتست تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا هاگتسد   هاگتسد 1 11 1 دیرخ   دیرخ - - 22 یدیشروخ   یدیشروخ یاه   یاه لولس   لولس تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ - - 11 لماش :  :  لماش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یتوصارف یتوصارف بای   بای

66

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

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

2001092921000142 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1402/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 01138  فاشتکا ـ  تیریدم  ریوک ـ نارکم و  لوفزد ، کیرولتونگم  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت  ، 1593657919 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

401/59 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mobinec.ir :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1402/01/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355488 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک   سار   - 1402/02/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز لرتنک  متسیس  تاعطق  اهتراک و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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
تالماعم نویسیمک  هناخریبد  سراف ، جیلخ  یژرنا  نیبم  تکرش  سراپ ، یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هیولسع ، رهشوب ، ناتسا  اهداهنشیپ : ییاشگزاب 

یلخاد 2465) :: 07737295340 و 07737295000( 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

کیرولتونگم کیرولتونگم هصقانم   هصقانم یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 77

لرتنک لرتنک متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق وو   اهتراک   اهتراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001186000095 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355755 :: هرازه هرازه :: 1402/01/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رها  ناخراتس  هکبش  رد  نایرج  یریگهزادنا  یاههزاس  هب  فرصم  طاقن  زیهجت  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رها ناخراتس  هکبش  رد  نایرج  یریگهزادنا  یاههزاس  هب  فرصم  طاقن  زیهجت  ییارجا  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   460,620,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/07/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نمهب راولب 29  زیربت -   ، 5156917737 یتسپ :  دک  رها ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004361000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353704 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سابعردنب  یللملا  نیب  هاگدورف  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ  ، یحارط یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  سابعردنب  یللملا  نیب  هاگدورف  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ  ، یحارط هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,275,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/03/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   ، 7916994139 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا یاه   یاه هزاس   هزاس هبهب   فرصم   فرصم طاقن   طاقن زیهجت   زیهجت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
نایرج نایرج
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اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TEG 1401/350-42 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10:00هرامش زا  هصقانم : دانسا  تفایرد  نامز   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  تیاغل  خروم 1401/12/10  هبنشراهچ  زور  زا  ات 17:00 و 

seeco.ir :: عبنم تعاس 16:00عبنم داهنشیپ : میلست  تهج  تلهم   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنشهس  زور 

6354590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیور  گنر  نیباک  موف  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دایماز تکرش  هیور  گنر  نیباک  موف  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، هیهت ، یحارط ، - 

تسا  لایر  هصقانم 1.000،000  دانسا  تمیق  هصقانم : رد  تکرش  دانسا  تفایرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هب یدقن  زیراو  / یکناب همانتنامض  ایو  لایر  غلبم 12.000.000.000  هب  یدایص  یتکرش  کچ  تروص  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  هصقانم : رد  تکرش  هدرپس 

حرشب هصقانم ، رد  تکرش  بلطواد  یکناب  باسح  لماک  تاصخشم  هارمه  هب  تسیابیم  هک  تسا ، اپیاس  هعسوت  یسدنهم  تکرش  مانب  لایر  غلبم 3.000.000.000 
زیهجت نیمات و  دحاو  هب  فلا و ب  یاهتکاپ  هارمه  هب  ذخا و  یلام  زا  ارنآ  دیسر  هدیدرگهئارا و  رازگهصقانم  یلام  روما  هب  هصقانم ، کرادم  ریاس  لیذ و  هرصبت 

.دامن هئارا  رازگهصقانم 
" .دوب دهاوخراتخم  تاداهنشیپ ، هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  هب  تبسن  امرفراک 

" .دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ ، پاچ  هنیزه  "

، اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش  قباس ،) یلم  شفک   ) ابیت یتعنص  عمتجم  جرک ، میدق  هداج  رتمولیک 19  تاداهنشیپ : هئاراو  دانسا  تفایرد  لحم  سردآ   :: سردآ سردآ
زیهجت نیمات و  دحاو 

:: 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

ءافطا ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح هیهت ، ، هیهت یحارط ، ، یحارط هیور -(  -(  هیور گنر   گنر نیباک   نیباک موف   موف قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
(( هیور هیور گنر   گنر نیباک   نیباک موف   موف قیرح   قیرح
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نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005485000090 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355414 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامیلس  دیهش  ییاپرس  دودحم و  یحارج  زکرم  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ینامیلس دیهش  ییاپرس  دودحم و  یحارج  زکرم  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,300,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا .  یرورض  دیدزاب  مرف  ءاضما  مرف و  لیمکت  تسا .  یمازلا  هژورپ  لحم  زا  دیدزاب  نیمضت :  تاحیضوت 

16:00 تعاس : 1402/04/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دودحم یحارج  زکرم  نیسح  ماما  راولب  بنج  نیمارو  هار  هس  هب  هدیسرن  مالسنایئادف  نارهت ف خ   ، 1848717331 یتسپ :  دک  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینامیلس دیهش  ییاپرس  و 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش ات  خروم 1401/12/10  هبنشراهچ  زور  زا   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشکی  زور  یرادا  تقو 

زاغآرس  :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، ظفح لماش  یرهش  زبس  یاضف  یرادا و  تامدخ  یمومع  رباعم  فیظنت  یرهش و  دئاز  داوم  هلابز و  لمح  یروآ و  عمج  یتامدخ  روما  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرهب یرادهگن و  ظفح ، هدیازم  لاس 1402 و  یناثالم  یرادرهش  یناشن  شتآ  یرهش و  ناملبم  ماخ  بآ  ییانشور و  هکبش  اهامنبآ ،  زبس ، یاضف  تسارح  یرادهگن و 

یناثالم رهش  هدیشوپرس  رختسا  زا  یرادرب  هرهب  یرادهگن و  ظفح  هدیازم  حزق و  سوق  ناروتسر  زا  یرادرب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212

یرهش یرهش زبس   زبس یاضف   یاضف وو   یرادا   یرادا تامدخ   تامدخ یمومع   یمومع رباعم   رباعم فیظنت   فیظنت وو   یرهش   یرهش دئاز   دئاز داوم   داوم وو   هلابز   هلابز لمح   لمح وو   یروآ   یروآ عمج   عمج یتامدخ   یتامدخ روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یرادرهش یرادرهش یناشن   یناشن شتآ   شتآ وو   یرهش   یرهش ناملبم   ناملبم ماخ   ماخ بآبآ   وو   ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش اهامنبآ ،  ،  اهامنبآ زبس ، ، زبس یاضف   یاضف تسارح   تسارح وو   یرادهگن   یرادهگن ظفح ،  ،  ظفح لماش   لماش
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ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001018000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1402/01/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353701 :: هرازه هرازه :: 1402/01/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه  هاگتسد  یناسرزورب  تیلباق  زور و  یاه  یروانف  نیرخآ  اب  نامزاس و  یاهزاین  اب  قباطم  هکبش  رازفا  تخس  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ندعم  تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 

هکبش رازفا  تخس  تازیهجت  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

16:00 تعاس : 1402/04/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 2917 هیدومحم ، هاگتسیا  نارمچ  عطاقت  زا  رتالاب  رصعیلو ، نابایخ  نارهت -  ، 1965643511 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( یفیک یبایزرا   ) لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / 108  - 33  / 01 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 9هرامش تیاغل  خروم 1401/12/10  تعاس 9  زا   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 9  ات   - 1402/01/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353706 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10  یفیک : یبایزرا  تکاپ  شیاشگ   - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم تعاس 14  داهنشیپ : تئارق   - 1402/01/20

ملاعنمکرت هراوهام  یناسر  لانگیس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1.000.000 دانسا : دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اکیرمآ رالد  ای 5.000  لایر   2.300.000.000 نیمضت :

دیرخ تیریدم  مراهچ  هقبط  مج  ماج  یرادا  نامتخاس  لالقتسا  نابایخ  یو  کراپ  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصع  یلو  نابایخ  نارهت   ، دانسا تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
الاک روما  لک  هرادا  یجراخ 

22167053 :: 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

هکبش هکبش رازفا   رازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1414

هراوهام هراوهام یناسر   یناسر لانگیس   لانگیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515
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ارهز تشهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

01/62 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6353718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونربیف  یشک  لباک  یراذگ و  هلول  یرافح  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 85/000/000/000  غلبم 

لایر  نیمضت 4/250/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت  هار و  لقادح 5  ای  کیتامروفنا  یلاع  اروش  هبتر 4  لقادح 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 2/000/000  دیرخ 

:: سردآ سردآ

:: نفلت WWW.beheshtezahra.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

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001048000065 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1402/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353832 :: هرازه هرازه :: 1402/01/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخرس  یتعنص  کرهش  رد  تارباخم  یرون  ربیف  یارجا  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یروهمج تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  تاطابترا  لقادح 5  هبتر  یاراد  ناراکنامیپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,800,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1402/04/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نانمس ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  درادناتسا ، نادیم  نانمس ،  ، 3515983611 یتسپ :  دک  هخرس ،  رهش :  نانمس ،  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

یرونربیف یرونربیف یشک   یشک لباک   لباک وو   یراذگ   یراذگ هلول   هلول یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1616

تارباخم تارباخم یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1717
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یدنج ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ ، مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
زاوها روپاش 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001009025000280 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353912 :: هرازه هرازه :: 1401/12/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج  تازیهجت  یا و  هنایار  یاه  متسیس  زا  ینابیتشپ  یراپسنورب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها  روپاش  یدنج  ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یبناج تازیهجت  یا و  هنایار  یاه  متسیس  زا  ینابیتشپ  یراپسنورب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   440,535,634 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1402/01/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقبط  - یزکرم نامزاس   - زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد  - ناتسلگ راولب  زاوها -  ، 1579461357 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یهافرروماو ینابیتشپ  تیریدم  - فکمه

:: 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

یبرغ ناجیابرذآ  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: ح/121/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

wa.tci.ir :: عبنم یلاعبنم زا 1401/12/9   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353953 :: هرازه هرازه :: 1402/01/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(wifiلاقتنا و یاهمتسیسو   GSM لوا و هارمه  یاهتیاس  :) لماش یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  حطس  رد  یتارباخم  یاهلکد  یرادهگن  یزاس و  هنیهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

اب هیمورا  یزکرم  هبعش  تلم  کناب  هرامش 1680580582  باسح  هب  لایر   ، غلبم 100000 زیراو  دانسا  دیرخ  لایر -  نیمضت 1.282.100.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زیراو 12000975392213 هسانش 

، مجنپ هقبط  تارباخم   ، یزکرم نامتخاس  شترا  راولب  هیمورا  سردآ  هب  تکرش  نیا  تاکرادت  ینابیتشپ و  تیریدم  هب  یرادا  تاعاس  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
529 قاتا

:: 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

یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   یایا   هنایار   هنایار یاه   یاه متسیس   متسیس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ یراپسنورب   یراپسنورب یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

یتارباخم یتارباخم یاهلکد   یاهلکد یرادهگن   یرادهگن وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 1919
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نامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401-11-34/35 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6353956 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PTN تازیهجت دون  دادعت 55  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

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

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

20-22-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kv.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353965 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 OLT تینوی  GPFD FPON تراک  H801MPWC01 (MA5608T) HUAWEI یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
GE UPLINK -CONTROL UNIT BOARD MCUDAL MI 5608

:: 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

PTNPTN  تازیهجت تازیهجت دون   دون   5555 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

OLT OLT GE UPLINK -CONTROL UNIT BOARDGE UPLINK -CONTROL UNIT BOARD  تینوی تینوی   GPFD FPONGPFD FPON  تراک تراک   H801MPWC01 (MA5608T)  HUAWEIH801MPWC01 (MA5608T)  HUAWEI ناونع : : ناونع
MCUDAL MI  5608MCUDAL MI  5608

2 12 1
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کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 4  هب   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 10  ات   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  چیئوس  هاگتسد  کی  زاس و  هریخذ  هاگتسد  کی  اهرورس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  33/000/000/000 دروارب : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/650/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  تیحالص  زارحا  یهاوگ  هبتر 4  لقادح 

هچرازاب یناقوف  هقبط  سدنهم  نادیم  نکسم ) یولع  یوک  رد  عقاو  کارا  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: سردآ سردآ

یلخاد 11  33128126-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

33/01-1401/108 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

Tehran Times :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TO SUPPLY TURKMENALEM SATELLITE SIGNALLING EQUIPMENTS IN ACCORDAN WITH THE TECHNICAL یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 SPECIFICATION AND OTHER TERMS AND CONDITIONS MENTIONED IN THE TENDER DOCUMENT S

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/300/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ : 

:: سردآ سردآ

00982122167053 :: نفلت http://iets.mporg.ir- www.iriboffce.ir / tenders andنفلت تیاسبو : : تیاسبو
:http

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   اهرورس   اهرورس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

TO SUPPLY TURKMENALEM SATELLITE S IGNALLING EQUIPMENTSTO SUPPLY TURKMENALEM SATELLITE S IGNALLING EQUIPMENTS ناونع : : ناونع 2323
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سراف ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6354279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(CISCO 76-ES-XT-2TG3CXI(10G*4 الاک یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

-36289070 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

071362112070 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدجت لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 5/64/د یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش نایاپ  تیاغل  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشراهچ  یرادا 

ایوپ داصتقا   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  یرادا  تعاس  نایاپ  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354562 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  یرادا  تعاس  نایاپ   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر رابتعا 20/000/000/000  اب  دنمشوه  لقن  لمح و  یاهمتسیس  هشیدنا  رهش  حطس  یاه  عطاقت  یزاسدنمشوه  تازیهجت  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  درایلیم  کی  هصقانم 1000/000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هشیدنا  یرادرهش  مان  هب  یدازآ  راولب  هبعش  یلم  کناب  دزن  هرامش 0113994456001  هب  ابیس  یراج  باسح  هب  روبزم  هجو  زیراو  یکناب  دیسر 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  همانزور  رد  یهگا  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

(( CISCO 76-ES-XT-2TG3CXI ( 10G*4CISCO 76-ES-XT-2TG3CXI ( 10G*4  الاک الاک ناونع : : ناونع 2424

دنمشوه دنمشوه لقن   لقن وو   لمح   لمح یاهمتسیس   یاهمتسیس رهش   رهش حطس   حطس یاه   یاه عطاقت   عطاقت یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه تازیهجت   تازیهجت یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تاقیقحت زکرم   ) تاعالطا یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناریا تارباخم 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ع/1401/4 یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش هبنش  کی  زور  تعاس 19:00   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم خیراتعبنم هبنشود  زور  تعاس 19:00   - 1402/01/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Gbps 800 هب یرون  لاقتنا  هاگشیامزآ  تیفرظ  ءاقترا  هعسوت و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

021 و 09122198593 هرامش 84977951 -  هب  یماما  سدنهم  یاقآ   :: نفلت www.setadiran.ir www.itrc.ac.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6355120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ptn تازیهجت دون  55 دادعت یرادیرخ  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

GbpsGbps   800800 هبهب   یرون   یرون لاقتنا   لاقتنا هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تیفرظ   تیفرظ ءاقترا   ءاقترا وو   هعسوت   هعسوت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

ptnptn تازیهجت تازیهجت دون   دون 5555 دادعت دادعت یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

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

1401/4 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم :: 1401/12/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MA5616 لدم یواوه  DSLAM هاگتسد  44 دادعت 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

نامرک هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401 - 11 - 35/34 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PTN تازیهجت دون  دادعت 55  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت tci.ir kerman . tci.irنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف :: Tadarokatker@tci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MA5616MA5616 لدم   لدم یواوه   یواوه DSLAMDSLAM  هاگتسد هاگتسد   4444 دادعت دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

PTNPTN  تازیهجت تازیهجت دون   دون   5555 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929
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کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094108000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355412 :: هرازه هرازه :: 1401/12/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کارا  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  زاس  هریخذ  چیئوس  هاگتسد  کی  زاس و  هریخذ  هاگتسد  کی  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کارا  یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یرازفا تخس  ینابیتشپ  هئارا و  عوضوم "  اب  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تیحالص  زارحا  یهاوگ  هبتر 4  لقادح  یاراد  یاهتکرش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
رد ربتعم  تیوضع  یاراد  تالوصحم و  ینابیتشپ  بصن و  هزوح  رد  ربتعم  اتفا  همانیهاوگ  یاراد  و   " Mainframe ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  ای "   " Mainframe

ییا هنایار  یفنص  ماظن 

 654,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,650,000,000 نیمضت :  غلبم 

یکناب همانتنامض  هئارا  ای  راک  عاجرا  دنیآرف  نیمضت  ناونع  هب  لایر ) نویلیم  هاجنپ  دصشش و  درایلیم و  کی   ) لایر  1،650،000،000 غلبم : زیراو  نیمضت :  تاحیضوت 
فلا تکاپ  بلاق  رد  امرفراک  هب  نآ  لصا  لیوحت  رابتعا و  هام  لقادح 3  اب  لایر ) نویلیم  هاجنپ  دصشش و  درایلیم و  کی   ) لایر لقادح 1،650،000،000  غلبم  هب 

.تسا  یمازلا  دانسا  ناریزو 22/9/94-123402 ) تأیه  همان  بیوصت  عوضوم   ) هرامش 1 تسویپ  رد  جردنم  مرف  زا  هدافتسا 
12:00 تعاس : 1402/01/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کارا یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  سدنهم  نادیم  یولع  یوک  کارا   ، 3819794636 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ چیئوس   چیئوس هاگتس   هاگتس کیکی   وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3030

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:30هرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رصع   :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   7 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتاغیلبت یاهولبات  بصن  تخاس و  -1

ود  هقطنم  حطس  هدوسرف  یاهکراپ  یزاسزاب  - 2
رهش حطس  یاههرادج  یزاس  ابیز  وراگن  راوید  -3

یرها کیپ و  یوک  رباعم  یارب  تالحم  یهدناماس  -4
تخاس شیپ  راوید  ینتب  تاعطق  بصن  لمح و  یریگراب  هیهت  -5

هکبش جیروتسا و  یزکرم  رورس  تازیهجت  دیرخ  -6
رهش  حطس  یتشادهب  سیورس  لیمکت  یزاسزاب و  ثادحا و  -7

یهگا  لصا  جرنم ر  اهدروارب : 

هژورپ یهگآ  لودج  موس  فیدر  دراد  یم  مالعا  تسا  هدیسر  پاچ  هب  یاه 1401/12/06 و 1401/12/13  خیرات  رد  تبون  ود  رد  هک  یمومع  هصقانم  یهگآ  وریپ  **** 
.ددرگ یم  حالصا  هینبا  هبتر 5  لقادح  هب  یربارت  هار و  هبتر 5  لقادح  زا  ناوخارف 2001050288000153  هرامش  هب  رهش  حطس  یاه  هرادج  یزاس  ابیز  راگن و  راوید 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هینبا هبتر 5  لقادح 

سیدرف یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

رهش6354368 حطس  یاه  عطاقت  یزاسدنمشوه  تازیهجت  یارجا  هحفص 22)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لوا و6355102 هارمه  یاهروتارپا  قیرط  زا  هاتوک  مایپ  تفایرد  لاسرا و  رتسب  رد  تامدخ  هیارا 
اهروتارپا ریاس  لسناریا و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهمتسیس6355435 اههناماس و  یاهیریذپ  بیسآ  یسررب  یریذپ و  ذوفن  تست  یتینما ،  هحفص 5)یبایزرا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لباک6355825 دنارگ و  یارجا  نااس و  سنف و  بصن  لکد  بصن  نویسادنوف  ییارجا  تایلمع  ماجنا 
هناریگشیپ و pm و یرادهگن  ماجنا   BTS تیاس هس  لیوحت  شیامزآ و  قرب AC و  یشک 

تاطابترا تکرش  | FARS و IPM رازفا مرن   UPDATE SITE AUDIT ماجنا تیعضو  حالصا 
5616MA فلش ددع  دیرخ 80   GPON OLT فلش ددع  ود  دیرخرایس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یزاس یزاس ابیز   ابیز وراگن   وراگن راوید   راوید -- حطس  33 حطس هدوسرف   هدوسرف یاهکراپ   یاهکراپ یزاسزاب   یزاسزاب - - 22 یتاغیلبت   یتاغیلبت یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس -- 11 لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   77 ناونع : : ناونع
دیرخ دیرخ -- 66 تخاس   تخاس شیپ   شیپ راوید   راوید ینتب   ینتب تاعطق   تاعطق بصن   بصن وو   لمح   لمح یریگراب   یریگراب هیهت   هیهت -- 55 یوک   یوک رباعم   رباعم یارب   یارب تالحم   تالحم یهدناماس   یهدناماس -- 44 رهش   رهش حطس   حطس یاههرادج   یاههرادج

رهش رهش حطس   حطس یتشادهب   یتشادهب سیورس   سیورس لیمکت   لیمکت وو   یزاسزاب   یزاسزاب وو   ثادحا   ثادحا -- هکبش  77 هکبش وو   جیروتسا   جیروتسا یزکرم   یزکرم رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت

3131
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   هصقانم
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

تبون هچراپکی  یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود

1401/12/11 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/43 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم تعاس 10عبنم ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353971 :: هرازه هرازه تعاس 10:30دکدک    - 1401/12/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 : لماش هصقانم  ناونع   5 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یظافحتسا  هزوح  یاه  روحم  یتاعالطا  یاهولبات  ییاجباج  حالصا و  بصن و  لمح ،  هیهت ، 

لایر  دروارب 38.275.124.378 
لایر  دروارب 130.103.023.017  تفاب -  تفریج -  روحم  اکپوت 0-19  تلافسآ  شکور 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

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

نفلت 03443317523 هرامش 2  یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک  هداج  رتمولیک 5  تفریج   :: سردآ سردآ

1456 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

یبونج ناسارخ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما یبونج  ناسارخ   :: عبنم :: 1401/12/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354151 :: هرازه هرازه :: 1401/12/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج ناسارخ  ناتسا  حطس  ینایرش  یلصا و  یاه  هار  یریگ  هکل  تهج  درس  تلافسآ  نیمات  هیهت و  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  نیاق  ناتسرهش  هوکسپ  باغون  هب  دوهیب  روحم  ییاتسور  هار  ثادحا 

یبونج  ناسارخ  ناتسا  رد  نیاق  ناتسرهش  رد  راوجمه  یاهاتسور  دیفس و  هرد  یاهوربآ  یارجا 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  ..و  یبونج  ناسارخ  ناتسا  رد  دنجریب  ناتسرهش  هوگ ) هعلق  ناتسین (  ناخیش -  ییاتسور  هار  ینف  هینبا  یکاخ و  تایلمع  ماجنا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش یبونج  ناسارخ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرافغ 25  شبن  یرافغ -  نابایخ  دنجریب -  یبونج  ناسارخ  : سردآ : اهتکاپ هئارا   :: سردآ سردآ
9717833115: یتسپ دک   056-32342137-9: سامت

9-05632342137 :: 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

..و ..و اکپوت   اکپوت تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور یتاعالطا -  -  یتاعالطا یاهولبات   یاهولبات ییاجباج   ییاجباج وو   حالصا   حالصا وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح هیهت ،  ،  هیهت لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   55 ناونع : : ناونع 3232

...و ...و ییاتسور   ییاتسور هار   هار ثادحا   ثادحا هار -  -  هار یریگ   یریگ هکل   هکل تهج   تهج درس   درس تلافسآ   تلافسآ نیمات   نیمات وو   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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هشیدنا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 5/64/د یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش نایاپ  تیاغل  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشراهچ  یرادا 

رگراک راک و   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  یرادا  تعاس  نایاپ  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354368 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  یرادا  تعاس  نایاپ   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر رابتعا 20/000/000/000  اب  دنمشوه  لقن  لمح و  یاهمتسیس  هشیدنا  رهش  حطس  یاه  عطاقت  یزاسدنمشوه  تازیهجت  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  درایلیم  کی  هصقانم 1000/000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هشیدنا  یرادرهش  مان  هب  یدازآ  راولب  هبعش  یلم  کناب  دزن  هرامش 0113994456001  هب  ابیس  یراج  باسح  هب  روبزم  هجو  زیراو  یکناب  دیسر 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  همانزور  رد  یهگا  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

رابیوج یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005529000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355019 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامیلس  رادرس  راولب  یرظتنم و  راولب  ییانشور  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  رابیوج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تاسیسات تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمومع  هصقانم  دانسا  ساسا  رب  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رابیوج یرادرهش  رابیوج  ناردنزام   ، 4771684633 یتسپ :  دک  رابیوج ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه عطاقت   عطاقت یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه تازیهجت   تازیهجت یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

راولب راولب ییانشور   ییانشور هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3535
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یبونج ناسارخ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خروم 1401/12/10  تعاس 13   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
13

زورما یبونج  ناسارخ   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355189 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/12/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   11 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دروارب 43.000.000.000 هام -  تدم 3  یبونج -  ناسارخ  ناتسا  حطس  ینایرش  یلصا و  یاه  هار  یریگ  هکل  تهج  درس  تلافسآ  نیمات  هیهت و  هصقانم  دیدجت 

لایر
یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  نیاق  ناتسرهش  هوکسپ  باغون  هب  دوهیب  روحم  ییاتسور  هار  ثادحا 

لایر  دروارب 25.811.497.835  هام -  تدم 12 
یبونج  ناسارخ  ناتسا  رد  نیاق  ناتسرهش  رد  راوجمه  یاهاتسور  دیفس و  هرد  یاهوربآ  یارجا 

لایر   24.676.993.442 هام -  تدم 12 
ناتسا  رد  دنجریب  ناتسرهش  هوگ ) هعلق  ناتسین (  ناخیش -  ییاتسور  هار  ینف  هینبا  یکاخ و  تایلمع  ماجنا 

لایر  دروارب 19.905.859.622  هام -  تدم 12 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  ..و  یبونج  ناسارخ 

هینبا  نامتخاس و  هتشر  هبتر 5  لقادح  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر همان 2.150.000.000  تنامض 

لایر  1.291.000.000
..و لایر   1.234.000.000

هرامش یبونج  ناسارخ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرافغ 25  شبن  یرافغ -  نابایخ  دنجریب -  یبونج  ناسارخ  : سردآ : اهتکاپ هئارا   :: سردآ سردآ
9717833115: یتسپ دک   056-32342137-9: سامت

9-05632342137 :: 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

ییاتسور ییاتسور هار   هار ثادحا   ثادحا درس -  -  درس تلافسآ   تلافسآ نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت لماش   لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   1 11 1 ناونع : : ناونع 3636
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جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005265000376 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355416 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  رد  ینتب  یسرجوین  یارجا  لمح و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش  حطس  رد  ینتب  یسرجوین  یارجا  لمح و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
10,500,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   525,000,000 نیمضت :  غلبم 

درادناتسا نامزاس  ای  تراجت  ندعم و  تعنص ، ترازو  زا  ینتب  تاعطق  دیلوت  تیحالص  همانیهاوگ  ای  یرادرب  هرهب  هناورپ  هئارا  نیمضت :  تاحیضوت 
یدقن 

14:00 تعاس : 1402/03/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیحوت نادیم  جرک   ، 3134851889 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس ردرد   ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین یارجا   یارجا وو   لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3737

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 و  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبونج

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003599000101 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355542 :: هرازه هرازه :: 1401/12/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج  ناسارخ  ناتسا  یاهروحم  مئالع  ولبات و  لیردراگ ،  یزاسزاب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یبونج  ناسارخ  ناتسا  یاهروحم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
13,154,750,000 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   658,000,000 نیمضت :  غلبم 

خروم هرامش 123402/ت50659 ه  یغالبا  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  قفو  لیذ  یاهدنب  زا  یکی  تروص  هب  تسیابیم  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دوش میلست  رازگهصقانم  هاگتسد  هب  هیهت و   22/09/94

یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هجو  رد  قوف  غلبم  لداعم  یکناب  همانتنامض  لصا  فلا -
یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هجو  رد  قوف  غلبم  لداعم  دقن  هجو  زیراو  یکناب  شیف  لصا   – ب

13:00 تعاس : 1402/03/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لمح یرادهار و  لک  هرادا  یرافغ 25 -  نابایخ  شبن  دنجریب –  یبونج –  ناسارخ   ، 9717833115 یتسپ :  دک  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یداصتقا 411451918139 دک  یلم 14003232766  هسانش  یتسپ 9717833115  دک   056  - 32342137-9 نفلت :  یا  هداج  لقن  و 

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ناتسا یاهروحم   یاهروحم مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات لیردراگ ،  ،  لیردراگ یزاسزاب   یزاسزاب یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001135000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:30عبنم تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355655 :: هرازه هرازه :: 1401/12/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراپ 3 ) موس  زاف  هبعش (  یدالوف 17  هرکرک  بصن  هیهت و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

تراپ 3 ) موس  زاف  هبعش (  یدالوف 17  هرکرک  بصن  هیهت و  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
20,450,486,434 یلام :  دروآرب 

 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,025,000,000 نیمضت :  غلبم 

تراپ 3 ) موس  زاف  هبعش (  یدالوف 17  هرکرک  بصن  هیهت و  هژورپ  نیمضت :  تاحیضوت 
14:30 تعاس : 1402/03/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  کی  یلامش  رهمگرزب  داجس  راولب  دهشم   ، 9187814571 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت رهش  راهچ  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک -  یبایزرا  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355850 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 15  ات   - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

شیامرگ و متسیس  زا  معا  اه  هناخروتوم  تاسیسأت  زا  بسانم  هنیهب و  یرادرب  هرهب  یربهار و  تاریمعت و  یرادهگن و  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیحان رهش ، کراپ  یداتس  هزوح  یرادا  یاهنامتخاس  یکینورتکلا ، یاهبرد  ترا ، لارتناس ، نفلت و  طوطخ  زاگ و  قرب و  بالضاف و  بآ و  تاسیسأت  یشیامرس و 

سیورس ریمعت و  یرادهگن و  کناهفصا و  نیگنس  هیلقن  دحاو  یزکرم و  رابنا  هیرسفا ، هینامیلس ، بالضاف  یاهنامتخاس  هیرسفا  هیحان  هینامیلس ، هیحان  ناتسراهب 
یاه هاگورین  اهروتارنژ  لزید  قرب  یاهولبات  یرادرب  هرهب  یا و  هرود  سیورس  تاریمعت  یرادهگن  هاگتسد و  دادعت 4  هب  یحاون  داتس و  رد  رقتس  یاهروتارنژ  لزید 

ترا  یاههاچ  یدیشروخ و 
لایر  27/279/940/900 دروارب : 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/288/398/227 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش یدالوف  1717   یدالوف هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3939

زازا معا   معا اهاه   هناخروتوم   هناخروتوم تاسیسأت   تاسیسأت زازا   بسانم   بسانم وو   هنیهب   هنیهب یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یربهار   یربهار وو   تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
یرادهگن یرادهگن یکینورتکلا ،  ،  یکینورتکلا یاهبرد   یاهبرد ترا ،  ،  ترا لارتناس ،  ،  لارتناس وو   نفلت   نفلت طوطخ   طوطخ وو   زاگ   زاگ وو   قرب   قرب وو   بالضاف   بالضاف وو   بآبآ   تاسیسأت   تاسیسأت وو   یشیامرس   یشیامرس وو   شیامرگ   شیامرگ متسیس   متسیس

ترا ترا یاه   یاه هاچ   هاچ وو   یدیشروخ   یدیشروخ یاه   یاه هاگورین   هاگورین قرب ،  ،  قرب یاهولبات   یاهولبات اهروتارنژ ،  ،  اهروتارنژ لزید   لزید سیورس   سیورس وو   ریمعت   ریمعت وو  

4040
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 - نارهت دالیم  جرب  هعومجم  رادرب  هرهب   ) نارهت دالیم  جرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( نارهت یرادرهش  هب  هتسباو 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

یرهشمه  :: عبنم مودعبنم تبون  یهگا  جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 AXIS ای یاهدنرب PANASONIC و  نایم  زا  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 202  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 110/000/000/000  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 6.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  زا  اتفا  هناورپ  هئارا  روشک ، کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  رابتعا  یاراد  هبتر 5  لقادح 

دشاب  یم  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  ره  هنیزه 
لایر دانسا 5/000/000  دیرخ  علبم 

هقبط یرادا ، نامتخاس  یتنس  ناروتسر  بنج  نارهت  دالیم  جرب  یصاصتخا  رذگ  رانک  قرش  تمه  یدورو  یرون ، هللا  لضف  خیش  هارگرزب  : تاداهنشیپ لوبق   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  یقوقح و  هرادا  مود 

8585 :: 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

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

198-9-1401- فلا  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6354090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تارباخم رابنا  هتسب  رادم  نیبرود  یارجا  دیرخ 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

AXISAXIS ایای   وو     PANASONICPANASONIC  یاهدنرب یاهدنرب نایم   نایم زازا   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   2 02202 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

تارباخم تارباخم رابنا   رابنا هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

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

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

:: 387-م-1401 یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش  1401/12/09 دانسا :  شورف  عورش  خیرات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/12/15 دانسا :  شورف  نایاپ 

offers.sabanaft.com :: عبنم :: 1401/12/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کوان هژورپ  زاین  دروم  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تراک هرامش  ای  داگراساپ و  کناب  دزن  باسح 2048600111501891  هرامش  هب  لایر ، غلبم 2/000/000  زیراو  لایر - نیمضت 400،000،000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  - 5022297000194477

:: سردآ سردآ

هبنشراهچ ات  هبنش  یاهزور  رد  سامت  ای 311  یلخاد 328 و   86769000 :: نفلت نفلت
یلا 15 تعاس 9  زا 

دامن کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003794000064 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تیاباگم 25 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قباوس یاراد  دریگ  رارق  دات  دروم  هرادا  نیا  ناسانشراک  طسوت  تسیاب  یم  یتسویپ  یمومع  ینف و  تاصخشم  ساسا  رب  یتساوخرد  تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هباشم  یراک 

3149778833 یتسپ :  دک  ناناوجو ،  شزرو  لک  هرادا   . گنهرف خ.نواعت  راولب  .جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32550606-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32559292-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

تنرتنیا تنرتنیا تیاباگم   تیاباگم 2525 ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6353812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب تیولوا  دوش / هدافتسا  یمالعا  دک  ناریا  زا  تمیق  جرد  یارب  / تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  شیوداپ  سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  ناتسا  یموب 

1101000205000039 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رتویپماک سالیگ  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یا  هقلح  باق 1  لاس  رابتعا 1  تدم  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

.دامرف لصاح  سامت  ییاضر  یاقآ  هرامش 09112711805  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  تاعالطا  یارب  .دشاب  یم  یدقن  تروص  هب  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4919737784 یتسپ :  دک  نایگنز ،  هداج  بنج  - یدنبرمک - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32420960-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32420930-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یموب یموب اباب   تیولوا   تیولوا دوش / / دوش هدافتسا   هدافتسا یمالعا   یمالعا دکدک   ناریا   ناریا زازا   تمیق   تمیق جرد   جرد یارب   یارب // تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   ناتسا   ناتسا

4545

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش رتور  وگاوه و  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003380000029 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   CISCO2811 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

ناگدنهد طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هنایار  ناگدنهد  طابترا  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  هتسب 1  وگاوه  ناونع  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تروص  لک  هرادا  نیا  ینف  دحاو  دات  زا  سپ  تخادرپ  دنشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  ربارب  الماک  یتسیاب  هکبش  رتور  وگاوه و  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ

6814113311 یتسپ :  دک  یدربراک ،  یسانشاوه  تاقیقحت  زکرم  ناتسزوخ  هداج  هد  رتمولیک  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4200965-0661  ، 33409292-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33402228-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش رتور   رتور وو   وگاوه   وگاوه رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 175 ھحفص 31 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3628129
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wjz45xaks8wux?user=37505&ntc=6353892
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6353892?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک یتسیزهب  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   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6354078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  بایغ  روضح و  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001691 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  بایغ  روضح و  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایغ بایغ وو   روضح   روضح رازفا   رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4747

رورس رورس یدنبرکیپ   یدنبرکیپ لباق   لباق یتعنص   یتعنص سوریو   سوریو ینتآ   ینتآ ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رورس یدنبرکیپ  لباق  یتعنص  سوریو  ینتآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  حرش و  اب  قباطم 

1101092273000684 زاین :  هرامش 
مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار امنراک  هدننک  هضرع  عجرم  هتسب  هلاس  کی  زوجم  اب  الاب  هب  هربراک  جنپ  یتکرش  شیاریو   ESET NOD32 سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS439U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نیون هناماس  بو  نیرگ  هدننک  هضرع  عجرم   HETZNER هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  بو  نیرگ  یتراجت  مان   VPSX-4 لدم زودنیو  یزاجم  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   HUMAN MEDITEK CO.LTD هدنزاس عجرم   PM 2 KIT لدم امسالپ  رزیالیرتسا  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  تاقحلم  تس  الاک :  مان 

تراجت شرتسگ  ناهج 
تس 1 دادعت : 

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

الاک دیئاتو  تفایرد  زا  سپ  هجو  تخادرپ   . ددرگ یراذگراب  تسویپ  تسیل  ساسارب  اه  تمیق  دشاب  یم  ضرف  شیپ  تروصب  هدش  هئارا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یراک زور  دودح 30   ) دش دهاوخ  ماجنا 

یمارهب  09173049908  - 07731682976 نفلت :  یمازلا . )  ) ددرگ تسویپ  ینف  داهنشیپ 

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

1682976-0773  ، 31682978-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بآودنایم هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدروآرف شخپ  یلم  تکرش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  رازفا  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،  تامدخ  هئارا  نامیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بآودنایم هقطنم  یتفن  یاه 

1101093030000106 زاین :  هرامش 
بآودنایم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

بآودنایم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک بآودنایم ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  دنق -  هناخراک  یور  هبور  یرکاب -  دیهش  راولب  بآودنایم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5971917581 یتسپ : 

45358660-044  ، 45358652-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

45358653-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابیات ناتسرهش  نادنز  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 13 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6354650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه یاه هدروآرف   هدروآرف شخپ   شخپ یلم   یلم تکرش   تکرش تاطابترا   تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ،  ،  سیورس تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا نامیپ   نامیپ ناونع : : ناونع
بآودنایم بآودنایم هقطنم   هقطنم یتفن   یتفن

4949

یربیاس یربیاس وو   یتینما   یتینما لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یربیاسویتینما لیاسودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004877000012 زاین :  هرامش 

دابیات نادنز  هدننک :  رازگرب 
یمیرک اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   TPLINK یتراجت مان   TL-SF1008D لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

ایوپ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون   C200K-1 لدم یرتم  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
راگنارف

رتم 80 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

روشک  NEXEN هدنزاس عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون   mm 10/1 رطق یرتم  لوط   PVC شکور سنج   CAT6 SFTP دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
متفه ریوصت  ناراک  هبارف  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس 

رتم 80 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

نیمزرس داسوین  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-SF1005D لدم تروپ  هکبش 5  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-TTK508 لدم یزلف  سنج  هکبش  راچآ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم هکبش  دربراک  تروپ  لماک 24  لنپ  چپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
ناماس شنادارف  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TG-3468 لدم  Gigabit هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

نایرافغ دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PROSKIT یتراجت مان   CP-376TR لدم هکبش  سرپ  راچآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   PSL 2960-24 لدم  POE تروپ هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   SFTP لدم  CAT 6 راددلیش هکبش  تکوس  الاک :  مان 
نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک 

ددع 200 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

دابیات رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنیرپو تئیورزا  سپ  هدننک  نیمات  تسیاب  یم  هک  هدوب  تسویپ  لیاف  ساسارب  مالقادیرخدشاب  یم  هباشمالاکدک  مالساب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگرابار  لیافاددجمءاضماورهمو 

9591744455 یتسپ :  دک  نابزرم ،  نابایخ  دابیات ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54521090-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

54521090-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یرادناتسا   :: 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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  دادرارق و  قبط  یلام  یرادا و  نویساموتا  عماج  رازفا  مرن  عومجم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004180000108 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  یتساوخرد  دراوم  روتکاف و  شیپ  هرمه  هب  تکرش  کرادم  یلم -  هسانش  یداصتقا و  دک  یاراد  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519997113 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  بنج.نامداد  دیهش  راولب.اقیرفآ  راولب.نیتناژرآ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84694216-021  ، 84691718-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88646783-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر افش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر افش  ناتسرامیب  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  یناسنا  یورین  نیمات  هلاس  کی  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093983000008 زاین :  هرامش 

تشر افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

یناسنا یورین  1 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  هرامش 09376677154  اب  دیناوت  یم  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4193955599 یتسپ :  دک  افش ،  ناتسرامیب  دادرخ ،  نابایخ 15  ماما ،  راولب  تشر ،  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33662350-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33620276-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلام یلام وو   یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن عومجم   عومجم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

تشر تشر افش   افش ناتسرامیب   ناتسرامیب رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات هلاس   هلاس کیکی   دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 5252
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لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم دادرارق  تروصب  ارجا   - یتسویپ طیارش  قبط  یسکات  ناگدننار  بایغو  روضح  هناماس  یزادنا  هارو  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000275 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - ودره ای  روشک  یا  هنایار  یفنص  ماظن  رد  تیوضع  ای  روشک  کیتامروفنا  یاروش  زا  یدنب  هبتر  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  تیحالصو  تمیق  داهنشیپ  هکرب 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33230285-045 :: 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 دادرارق   دادرارق تروصب   تروصب ارجا   ارجا  - - یتسویپ یتسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط یسکات   یسکات ناگدننار   ناگدننار بایغو   بایغو روضح   روضح هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353
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نکسم 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   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپدادارارق قباطم  هب   Core Impact،Nipper هناماس شزومآ  یزادنا و  هار  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  هئارا  مدع  هدوب و  یمازلا  سیون  سیپ  هئارا  اضمارهم و 

1101001017000855 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تمیق  هئارا  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرسگع  75358222

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

75358213-021  ، 26200919-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمازلا یمازلا سیون   سیون سیپ   سیپ هئارا   هئارا وو   اضمارهم   اضمارهم .تسویپدادارارق   .تسویپدادارارق قباطم   قباطم هبهب     Core Impact،NipperCore Impact،Nipper  هناماس هناماس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم فارصنا   فارصنا هلزنم   هلزنم هبهب   هئارا   هئارا مدع   مدع وو   هدوب   هدوب

5454
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کارا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ حرش  قبط  هلاسکی و  ینابیتشپو  سسنیال  هارمهب  یرازفا  تخس  لاوریاف  هاگتسد  کی  دیرخ  - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب  هدش  هتساوخ  کرادم  امتح  تسویپ  ینف  تامازلاو 

1101005111000171 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ مایپ  یطابترا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  قیرط  یتراجت  مان  نتراک   TG101 لدم یتینما  هزاورد  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تامازلاو  تامدخ  حرش  قبط  هلاسکی و  ینابیتشپو  سسنیال  هارمهب  یرازفا  تخس  لاوریاف  هاگتسد  کی  دیرخ  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  هدش  هتساوخ  کرادم  امتح 

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

33134751-086  ، 33136091-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33136090-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاسکی هلاسکی ینابیتشپو   ینابیتشپو سسنیال   سسنیال هارمهب   هارمهب یرازفا   یرازفا تخس   تخس لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یندعم یاه  تیلاعف  یراذگ  هیامرس  همیب  قودنص   :: 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   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبانم متسیس  )و  یراد هنازخ  هجدوب و  ، یرادباسح لماش  ) یلام یرادا  نویساموتا  لماش  هچراپکی  عماج و  متسیس  جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناسنا

1101001027000035 زاین :  هرامش 
یندعم یاه  تیلاعف  یراذگ  هیامرس  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
جیکپ 1 دادعت : 

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

...و کیتامروفنا  هبتر  اتفا و  زوجم  -BPMS هرفن و یناسنا 100  عبانم  متسیس  هرفن و  یرادا 50  نویساموتا  ناربراک  دادعت  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابیتشپ

1966883149 یتسپ :  دک   ، 22 کالپ نادلگ  اقیرفآ خ  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23591253-021  ، 23591201-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22053619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتسیزهب  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   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6355402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  یتلودریغ  زکارم  تاسسوم و  رب  تراظن  یکینورتکلا  هناماس  یاه  یدنمزاین  لیلحت  هیزجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001705 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  یتلودریغ  زکارم  تاسسوم و  رب  تراظن  یکینورتکلا  هناماس  یاه  یدنمزاین  لیلحت  هیزجت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناسنا یناسنا عبانم   عبانم متسیس   متسیس وو   (( یراد یراد هنازخ   هنازخ وو   هجدوب   هجدوب ،، یرادباسح یرادباسح لماش   لماش )) یلام یلام یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا لماش   لماش هچراپکی   هچراپکی وو   عماج   عماج متسیس   متسیس جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 5656

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط یتلودریغ   یتلودریغ زکارم   زکارم وو   تاسسوم   تاسسوم ربرب   تراظن   تراظن یکینورتکلا   یکینورتکلا هناماس   هناماس یاه   یاه یدنمزاین   یدنمزاین لیلحت   لیلحت وو   هیزجت   هیزجت ناونع : : ناونع 5757

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

symantec سوریو یتنآ  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095916000044 زاین :  هرامش 

ناریا یسدنهم  یللملا  نیب  هدننک :  رازگرب 
سوریو یتنآ  یتینما و  رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هارمه  هب  هناماس  رد  ددرگ و  اضما  رهم و  طیارش  مامت  تسا  دنمشهاوخ  دشاب (  یم  تسویپ   rfp anti لیاف رد  طیارش  تاصخشم و  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(. ددرگ تسویپ  روتکاف 

.دامرف لصاح  سامت  نایرفظم  سامت 81282345  هرامش  اب  زاین  تروص  رد 

1994643683 یتسپ :  دک  کالپ 6 ،  راطع  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81282320-021  ، 81280000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

81280000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

symantecsymantec سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بآودنایم هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدروآرف شخپ  یلم  تکرش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نفرازفا  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،  تامدخ  هئارا  نامیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بآودنایم هقطنم  یتفن  یاه 

1201093030000003 زاین :  هرامش 
بآودنایم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1402/01/01 زاین :  خیرات 
بآودنایم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک بآودنایم ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  دنق -  هناخراک  یور  هبور  یرکاب -  دیهش  راولب  بآودنایم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5971917581 یتسپ : 

45358660-044  ، 45358652-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

45358653-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروآ   یروآ نفرازفا   نفرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ،  ،  سیورس تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا نامیپ   نامیپ ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  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 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیلمت لاوما  هچراپکی  هناماس  دیلوت  یحارط و  لیلحت ، تخانش ، زایندروم :  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001053000189 زاین :  هرامش 

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یکیلمت لاوما  هچراپکی  هناماس  دیلوت  یحارط و  لیلحت ، تخانش ، زایندروم :  تامدخ  حرش  - 

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

1402/05/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن جرد  تاحیضوت  تمسق  رد  ار  تکرش  ای  هاگشورف  هرامش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  هدش  تبث  مالعتسا  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دامرف  یراذگ  راب  تسویپ  تمسق  رد  فا  ید  یپ  بلاق  رد  ار  روتکاف  شیپ  افطل 

1967714713 یتسپ :  دک  کالپ 67 ،  یراصنا ،  دیهش  نابایخ  تلم ، کراپ  یوربور  رصعیلو ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27652481-021  ، 27652-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

27652321-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6355590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 02122414334 نفلت  کات - )  ) ناریا یزرواشک  یعامتجا  هکبش  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091790000061 زاین :  هرامش 

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هناماس 1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 02122414334 نفلت  کات - )  ) ناریا یزرواشک  یعامتجا  هکبش  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713133 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  غاب  نمی -  نابایخ  نارمچ - دیهش  هارگرزی  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22411900-021  ، 22400079-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22401163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیلمت یکیلمت لاوما   لاوما هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس دیلوت   دیلوت وو   یحارط   یحارط لیلحت ، ، لیلحت تخانش ، ، تخانش زایندروم :  :  زایندروم تامدخ   تامدخ حرش   حرش ناونع : : ناونع 6060

یزرواشک یزرواشک یعامتجا   یعامتجا هکبش   هکبش رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  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   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6355595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 02122414334 نفلت  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  دنوامد -  طابترا  میسن  سنارفنک  بو  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091790000062 زاین :  هرامش 

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اشوین رتسگ  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج  بو  تحت  یزاجم  سالک  رانیبو و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 02122414334 نفلت  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  دنوامد -  طابترا  میسن  سنارفنک  بو  هناماس  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713133 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  غاب  نمی -  نابایخ  نارمچ - دیهش  هارگرزی  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22411900-021  ، 22400079-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

22401163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/12/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355676 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزوح رد  هرواشم  شزومآ و  فص ،  ینابیتشپ  یمالعا ،  یاه  متسیس  اه و  سیورس  رارقتسا  یزاس ،  هدایپ  یحارط ،  لیلحت و  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رازفا مرن  یزاسدنمشوه و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلا 353 یلخاد 350   07132332488 :: 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

طابترا طابترا میسن   میسن سنارفنک   سنارفنک بوبو   هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 6262

ردرد هرواشم   هرواشم وو   شزومآ   شزومآ فصفص ،  ،  ینابیتشپ   ینابیتشپ یمالعا ،  ،  یمالعا یاه   یاه متسیس   متسیس وو   اهاه   سیورس   سیورس رارقتسا   رارقتسا یزاس ،  ،  یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ،  ،  یحارط وو   لیلحت   لیلحت مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
رازفا رازفا مرن   مرن وو   یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه هزوح   هزوح

6363
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6355677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش رشتنم  « یلغش یاه  یرامیب  اب  ههجاوم  یصیخشت و  یاهرایعم  » باتک یملعو  یبدا  یراتساریو  یصصخت و  یملع  همجرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تامدخ  حرش  طیارش و  قبط  یللملا  نیب  نامزاس 

1101000010000143 زاین :  هرامش 
یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
شزومآ ینابیتشپ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ماهبا  دوجو  تروص  رد  دش .  دهاوخن  یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریغ  ردو  یمازلا  ات 1401/12/15  ( PDF لیاف کی   ) کرادم یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمومع 64492626  طیارش  یزردوگ و  یاقآ   66643344 ای ینیسح  یاقآ   66618650 نفلت هرامش  اب  تامدخ  حرش 

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492355-021  ، 64492526-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش رشتنم   رشتنم «« یلغش یلغش یاه   یاه یرامیب   یرامیب اباب   ههجاوم   ههجاوم وو   یصیخشت   یصیخشت یاهرایعم   یاهرایعم »» باتک باتک یملعو   یملعو یبدا   یبدا یراتساریو   یراتساریو وو   یصصخت   یصصخت یملع   یملع همجرت   همجرت ناونع : : ناونع
یللملا یللملا نیب   نیب نامزاس   نامزاس

6464
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هدابآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6355722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب اه  تخادرپ  - دشاب یم  تسویپ  تایئزج   - ددرگ یم  نیمات  یرادرهش  طسوت  وردوخ  یئوردوخ -  فلخت  تبث  هناماس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  دک  نتفرگ  طرش 

1101093599000019 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  هدابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هدابآ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هطوبرم  یاهزوجم  هئارا  دیئامرف .  لصاح  سامت  مرا  سدنهم  یاقآ  هرامش 09177519844  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7391714441 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  ینیمخ -  ماما  نابایخ  هدابآ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44332010-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44336400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرتملت6354185 ولبات   , یرتملت رازفا  مرن  تشادرب ,  لرتنک  ولبات   , یسلاپ یمجح  روتنک   , یا هناورپ  هحفص 46)ریش  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتعنص6354217 یاه  برد  یکینورتکلا  لفق  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 97) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یئوردوخ یئوردوخ فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565
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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   :: 1401/12/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52460783 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/14هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راشف هدننک  لرتنک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجریس یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6354185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راشف راشف هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

یرتملت یرتملت ولبات   ولبات  ,  , یرتملت یرتملت رازفا   رازفا مرن   مرن تشادرب ,  ,  تشادرب لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات  ,  , یسلاپ یسلاپ یمجح   یمجح روتنک   روتنک  ,  , یایا هناورپ   هناورپ ریش   ریش ناونع : : ناونع 6767
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تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   , یرتملت ولبات   , یرتملت رازفا  مرن  تشادرب ,  لرتنک  ولبات   , یسلاپ یمجح  روتنک   , یا هناورپ  ریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هتشاذگ  تسویپ  هب  روتکاف  ,

1101090549000170 زاین :  هرامش 
ناجریس یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   in 6 زیاس یندچ  سنج  یتعنص  یا  هناورپ  ریش  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   in 14 زیاس یندچ  سنج  یتعنص  یا  هناورپ  ریش  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  برغ  ولبات  ورتکلا  یتراجت  مان   IP 54 تظافح هجرد   A 265 نایرج تدش   V 400 ژاتلو  ETG/SSD.265A لدم رتراتسا  تفاس  قرب  ولبات  الاک :  مان 
برغ ولبات  ورتکلا  هدنزاس  عجرم  برغ  ولبات  ورتکلا  هدننک 

ددع 17 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هشیدنا رهپس  ناورهر  هدننک  هضرع  عجرم   SEPEHR یتراجت مان   SWM305 لدم یمجح  دنمشوه  بآ  روتنک  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   T5518 لدم هنایار  زاس  هریخذ  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

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

تعنص هراتس  نازاس  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   ACU00 لدم یتعنص  نویساموتا  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن تسا ,  یمازلا  با  عبانم  هرادا  زوجم   , ددرگ یم  تخادرپ  هدوزفا  شزرا  همانیهاوگ  هئارا  تروص  رد   , نامزاس رابنا  برد  سنج  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یزادنارو 

7816816517 یتسپ :  دک  ناجریس ،  یرادرهش  یاهنامزاس  عمتجم  این  یدنز  دیهش  راولب  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42338102-034  ، 42338103-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42338101-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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رهشمالسا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090320000102 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ییویدیو تیاده  روتینام  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

یتینما بایزلف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ندرکن یراذگراب  تروص  رد  دشاب  هرامش 136714 هب  هدش  pdf یاهب مالعتسا  نتم  رد  هدش  دیق  تاصخشم  قباطمانیع  دیاب  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یرادرهش  رظن  دروم  تاصخشم  زا  ریغ  تاداهنشیپ  هب  دوب ( دهاوخ  داهنشیپ  در  هلزنم  هب  راکنامیپ  طسوت  هدش   pdf مالعتسا

3313778468 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  ، مظاک یسوم  ماما  نابایخ  شبن  ، جیسب راولب  ، رهشمالسا رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56351166-021  ، 56344010-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

56344010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما بایزلف   بایزلف ییویدیو - - ییویدیو تیاده   تیاده روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ASD-A2-1B43-M اتلد ویارد  ورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 135 یمشاه 88841182  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - یروف لیوحت  - هام هیوست 2 ینیما 09155897845- سدنهم  ینف  دحاو 

1101001469001529 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   AJ032 لدم  MSL6060 هنایار ویارد  پیت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ASD-A2-1B43-M اتلد ویارد  ورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 135 یمشاه 88841182  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - یروف لیوحت  - هام هیوست 2 ینیما 09155897845- سدنهم  ینف  دحاو 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ASD-A2 - 1B43-MASD-A2 - 1B43-M  اتلد اتلد ویارد   ویارد ورس   ورس ناونع : : ناونع 6969

CORTEM MOTOR CONTROL CENTERCORTEM MOTOR CONTROL CENTER ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 175 ھحفص 50 
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(0151667- تساوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط  )P/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006689 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریوک صیخرت  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم   CORTEM یتراجت مان   EWAGC-4080 لدم  W 250 ناوت راجفنا  دض  غارچ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
ایلاتیا هدنزاس  عجرم   CORTEM یتراجت مان   CSC-216 لدم هاگشیالاپ  یتعنص  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   CORTEM GROUP یتراجت مان   CSC-D لدم یتعنص  راجفنا  دض  نتاب  شوپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   CORTEM GROUP یتراجت مان   CSC-P لدم یتعنص  راجفنا  دض  نتاب  شوپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   CORTEM GROUP یتراجت مان   AVN-258 لدم  W 58 ناوت راجفنا  دض  غارچ  الاک :  مان 
هلعش 10 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   CORTEM GROUP یتراجت مان   AVN-218 لدم  W 18 ناوت راجفنا  دض  غارچ  الاک :  مان 

هلعش 10 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

ایلاتیا هدنزاس  عجرم   CORTEM یتراجت مان   SPY216B لدم هاگشیالاپ  یتعنص  گالپ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
ایلاتیا هدنزاس  عجرم   CORTEM یتراجت مان   FP-24 لدم هاگشیالاپ  یتعنص  گالپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

ایلاتیا هدنزاس  عجرم   CORTEM یتراجت مان   PY216B لدم هاگشیالاپ  یتعنص  تکوس  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
ایلاتیا هدنزاس  عجرم   CORTEM یتراجت مان   FSQC-23463 لدم هاگشیالاپ  یتعنص  تکوس  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس تازیهجت   ) ددرگ دیق  تاداهنشیپ  رد  هدنزاس  روشک  تکرش و  (. تسویپ تساوخرد  قبط  ) ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ  : تسیمازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  مرتحم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه.لیوحت  نامز  رد  زاین  دروم  یاه  همانیهاوگ  لصا  هئارا  (. دشاب یمن  دات  دروم  دنه  نیچ و 

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

83768271-021  ، 83768038-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LENZ کرام  TYPE:AVS9326-ES AC ویارد ورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 135 یمشاه 88841182  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - یروف لیوحت  - هام هیوست 2 ینیما 09155897845- سدنهم  ینف  دحاو 

1101001469001530 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب تعنص  ورس  کت  نایار  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   VX-11K0-N-00 لدم  kw 11 ناوت ویارد  روتوم  رود  لرتنک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

LENZ کرام  TYPE:AVS9326-ES AC ویارد ورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 135 یمشاه 88841182  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - یروف لیوحت  - هام هیوست 2 ینیما 09155897845- سدنهم  ینف  دحاو 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  امیپاوه  (101-380051-1  ) ینف هرامش  هب  نژیسکا  جیگ  نوم  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000492 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  یرازگراب  - دشاب یمن  کالم  دک  ناریا  - تسویپ تاصخشم  قبط  امیپاوه  (101-380051-1  ) ینف هرامش  هب  نژیسکا  جیگ  نوم  هلول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاکرادت لک  هرادا  لیوحت  لحم  - هدوب یمازلا 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LENZLENZ کرام   کرام   TYPE:AVS9326-ES ACTYPE:AVS9326-ES AC  ویارد ویارد ورس   ورس ناونع : : ناونع 7171

نژیسکا نژیسکا جیگ   جیگ نوم   نوم هلول   هلول ناونع : : ناونع 7272

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناجنز یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم و تمیق  تبث  زا  سپ  ار  یتسویپ  یاه  لیاف  افطل   - ناجنز یرادرهش  دنمشوه  یاه  عطاقت  یسیطانغم  یاه  پول  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامن یراذگراب  سپس  هدومن و  اضما 

1201005220000588 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدومن اضما  رهم و  تمیق  تبث  زا  سپ  ار  یتسویپ  یاه  لیاف  افطل  - یتسویپ یاه  لیاف  قبط  ناجنز  یرادرهش  دنمشوه  یاه  عطاقت  یسیطانغم  یاه  پول  یارجا  - 
.دیئامن یراذگراب  سپس  و 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
یتسویپ لیاف  قبط   1 دادعت : 

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

رهم تمیق  تبث  زا  سپ  ار  یتسویپ  یاه  لیاف  افطل  - یتسویپ یاه  لیاف  قبط  ناجنز  یرادرهش  دنمشوه  یاه  عطاقت  یسیطانغم  یاه  پول  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن یراذگراب  سپس  هدومن و  اضما  و 

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناجنز یرادرهش   یرادرهش دنمشوه   دنمشوه یاه   یاه عطاقت   عطاقت یسیطانغم   یسیطانغم یاه   یاه پول   پول یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 175 ھحفص 53 
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ناتسدرک ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: 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 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه تیریدم  متسیس  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003715000040 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا   BANDR یتراجت مان   OPS1050.1 لدم  V 24 ژاتلو  DC هیذغت عبنم  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6613864651 یتسپ :  دک  ناکین ،  عمتجم  یور  هبور  ابق  دجسم  زا  رتالاب  یدمح  راولب  ناراهب  کرهش  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33771083-087  ، 33771040-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33771039-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هپت شوق  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف و قباطم  هپت  شوق  یاتسور  یرایهد  تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاعالطا 

1101099238000001 زاین :  هرامش 
دنزاش ناتسرهش  نایلاز  شخب  هپت  شوق  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   OEJ یتراجت مان   LPR لدم  IP ناوخ و کالپ  ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اه هداج  کینورتکلا  باقع 

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

دنزاش یزکرم ،  لیوحت :  لحم 

دنزاش ناتسرهش  نایلاز  شخب  رد  هپت  شوق  یاتسور  یرایهد  تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزکرم ناتسا  یرادناتسا  هیدات  اب.تسویپ  تاعالطا  لیاف و  قباطم  یزکرم  ناتسا 

3869134665 یتسپ :  دک  هپت ،  شوق  یاتسور  نایلاز  شخب  دنزاش  ناتسرهش  یزکرم  ناتسا  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

58292809-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

58292809-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 7474

یرایهد یرایهد تازیهجت   تازیهجت وو   نامتخاس   نامتخاس یتراظن   یتراظن لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 175 ھحفص 54 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  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 17 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- یجرب  09122717128 -- تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  -- هاگتسد رلرتنک 2 متسیس  -- ددع ناوختراک 4 هیاپ  -- ددع ناوختراک 31 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- اتیا  - کمایپ طقف  09126948955  - تاحیضوت دیدزاب و  تهج 

1101001010000497 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  سراپ  هدنزادرپ  اسرد  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GAC700N لدم یناریا  روتوم  اب  ناوختراک  هارمه  هب  میس  یب  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
سراپ هدنزادرپ  اسرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هاگتسد 31 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدزاب و تهج  - یجرب  09122717128 -- تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  -- هاگتسد رلرتنک 2 متسیس  -- ددع ناوختراک 4 هیاپ  -- ددع ناوختراک 31  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- اتیا  - کمایپ طقف  09126948955  - تاحیضوت

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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   :: 1401/12/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ص/106 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6355798 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیهت اب  دابآ  میحر  یاچالک و  شلما ، رسدور ، رهشایک ، هیفرشا ، هناتسآ  ناجیهال ، لیابوم  تشر ،  زکارم 3 و 5 و 8  دنمشوه  یتدورب  یاهجیکپ  ریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاین دروم  مزاول  هیلک 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگتسد هاگتسد 22 رلرتنک   رلرتنک متسیس   متسیس ---- ددع ددع ناوختراک  44 ناوختراک هیاپ   هیاپ ---- ددع ددع 3131 ناوختراک   ناوختراک ناونع : : ناونع 7676

دنمشوه دنمشوه یتدورب   یتدورب یاهجیکپ   یاهجیکپ ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 7777

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

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

زا 175 ھحفص 55 
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نکسم 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 12 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6354199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا.تسویپ  دادرارق  اب  قباطم  هبعش  تاناما  قودنص  رطخ  مالعا  هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا تکرش  کرادم  ینف و  تادنتسم.هباشم 

1101001017000849 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PARADOX یتراجت مان   DM60-950 لدم رطخ  مالعا  رادشه  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روبص یاقآ  علطم  سانشراک  .دشاب  یم  یمازلا  دادرارق  عوضوم  اب  طبترم  یراک  قباوس  رب  لاد  کرادم  یداهنشیپ و  تازیهجت  ینف  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64573103

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

26205036-021 :: 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

تاناما تاناما قودنص   قودنص رطخ   رطخ مالعا   مالعا هناماس   هناماس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ربارکسا مرالآ و   - روتکتد  ) رلک زاگ  یزاس  یثنخ  هناماس  درکراک  تحصو  ینمیا  یهاوگ  هیدات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014001272 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه هاگورین  هکبش و  ای  دس  زا  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33241045-087 :: 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

مالیا هاگدورف   :: 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6354478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  رد  تاعطق  تسیل  تاصخشم و  تاحیضوت و  مامت  -3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -2 قیرح مالعا  یزکرم  لنپ  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101001409000100 زاین :  هرامش 
مالیا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تعنص مات  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   NA.DE یتراجت مان   IFS7002 لدم ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  لنپ  لرتنک  عون  هدننک  مالعا  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  یاه  لیاف  رد  تاعطق  تسیل  تاصخشم و  تاحیضوت و  مامت  -3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -2 قیرح مالعا  یزکرم  لنپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6935148111 یتسپ :  دک  مالیا ،  یادهش  هاگدورف  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236806-084  ، 32236803-084 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32236803-084 :: 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

(( ربارکسا ربارکسا وو   مرالآ   مرالآ  - - روتکتد روتکتد  ) ) رلک رلک زاگ   زاگ یزاس   یزاس یثنخ   یثنخ هناماس   هناماس درکراک   درکراک تحصو   تحصو ینمیا   ینمیا یهاوگ   یهاوگ هیدات   هیدات ناونع : : ناونع 7979

قیرح قیرح مالعا   مالعا یزکرم   یزکرم لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لحم 2  ) ساملس ناتسرهش  یاهرابنا  یناشن  شتآ  تاسیسات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092141000118 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدش  یراذگراب  لیاف  رد  تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715646661 یتسپ :  دک  ناتسا ،  هلغ  لک  هرادا  ینیما  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33448017-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33448017-044 :: 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

(( لحم لحم 22  ) ) ساملس ساملس ناتسرهش   ناتسرهش یاهرابنا   یاهرابنا یناشن   یناشن شتآ   شتآ تاسیسات   تاسیسات ناونع : : ناونع 8181

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پیچ دوخ GENT و  یلخاد  رتنیرپ  پول و  تراک  ددع  هارمه 4  هب   GENT دنرب  VIGILON PLUS پول ریذپ 4  سردآ  لنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت حرش  هب  طوبرم 

1101093314000234 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   GENT یتراجت مان   S4-34410 لدم قیرح  مالعا  سیفرتنیا  هلر  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درب هب  طوبرم  پیچ  دوخ GENT و  یلخاد  رتنیرپ  پول و  تراک  ددع  هارمه 4  هب   GENT دنرب  VIGILON PLUS پول ریذپ 4  سردآ  لنپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نژرو 4/53  پول 187-2211  یاهتراک  نژرو 4/6 و   MCC2211-191

دوش یم  ماجنا  یراج  لاس  رد  یلام  هیوست 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

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

88898645-021  ، 88898661-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88898662-021 :: 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

یلخاد یلخاد رتنیرپ   رتنیرپ وو   پول   پول تراک   تراک ددع   ددع   44 هارمه   هارمه هبهب     GENTGENT دنرب   دنرب   VIGILON PLUSVIGILON PLUS پول   پول   44 ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 8282

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رابنا 2  ) ناگرزاب وکام و  ناتسرهش  یاهرابنا  یناشن  شتآ  تاسیسات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092141000120 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش یراذگراب  یاهلیاف  رد  مزال  تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715646661 یتسپ :  دک  ناتسا ،  هلغ  لک  هرادا  ینیما  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33448017-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33448017-044 :: 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

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

تسویپ هب  حرش 
1101005011000382 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

42776000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88364624-021 :: 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

اهرابنا اهرابنا یناشن   یناشن شتآ   شتآ تاسیسات   تاسیسات ناونع : : ناونع 8383

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8484

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

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

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

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

6355368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهپس هاگنامرد   fm200 زاگ اب  رورس  قاتا  کیتاموتا  قیرحءافطا  متسیس  یارجاو  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090201000011 زاین :  هرامش 

نادمه یرهپس  رتکد  دیهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
هتسارآ ماف  کین  هدننک  هضرع  عجرم   YANTAI یتراجت مان   FM200 لدم  Lit 120 تیفرظ یدالوف  یناشن  شتآ  یلاخ  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر  / تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ /  تسیل  قباطم  کیتاموتا  قیرحءافطا  متسیس  یارجا  زاین  دروم  تاموزلم   / تسا کرتشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا اهدادرارقو  اهتسویپ  هیلک  یراذگرابوءاضماورهم   / تسیمازلا لحم  زا  دیدزاب   / تسیمازلا هصقانم  طیارش 

6514764675 یتسپ :  دک  یرهپسرتکد ،  دیهش  هاگنامرد  ینیمخ  یفطصم  نابایخ  تفن  رابنا  تشپ  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32653003-081  ، 32677512-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32653003-081 :: 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

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 11 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GAS DETECTION WSS-9850562 زاگ رگ  ناشن  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006717 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   SD3 یتراجت مان  یتظافح  یاه  متسیس  دربراک   SD2243ME لدم زاگ  دود و  صیخشت  روسنس  الاک :  مان 
مج تراجت  سلطا  یناگرزاب 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیچ تخاس  یالاک  ددرگ - هئارا   PDF لیاف تروص  هب  تسویپ و  یتساوخرد  حرش  ساسا  رب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لایرتم  تست  هنیزه  الاک SS و  سنج  دشاب - یمن  دات  دروم  دنه  و 

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

83764987-021  ، 83768038-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  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

رورس رورس قاتا   قاتا کیتاموتا   کیتاموتا قیرحءافطا   قیرحءافطا متسیس   متسیس یارجاو   یارجاو نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8585

GAS DETECTION WSS-9850562GAS DETECTION WSS-9850562 زاگ   زاگ رگرگ   ناشن   ناشن هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8686

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   زور 1401/12/21هرامش تعاس 11  یهیجوت  هسلج   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

krnpc.ir :: عبنم :: 1402/01/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IT رب ینتبم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و  تازیهجت ، نیمات  یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر همان 13.500.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نوراک یمیشورتپ  عمتجم  تیاس 2  یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   4141 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6353884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000213 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هراک دنچ  چوس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  یدقن  هام  هس  دودح  رد  هدنرب  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ITIT ربرب   ینتبم   ینتبم کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت نیمات   نیمات یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 8787

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8888

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

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

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

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

6353922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Ws-c2960X-24TS-L تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000841 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   WS-C2960X-24TS-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نایناریا اه  هداد  قفا 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرون 07132142676 ربیف  حرط  یرجم  نیگرگ 07132142796/ یاقآ  ینف  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپدمحم 07132142684 یاقآ  تاکرادت  سانشراک 

مالعتسا 34609

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

فلا -1401-12-250 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  ود  تعاس 16  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353959 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9  هخروم 16/12/1401  هبنش  هس  زور   - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( رهبا قفا  یتعنص  کرهش   ) نیبوژ یتیگ  اریپ و  نوماه  ماهر  تکرش  یرون  ربیف  یدنلبصفم  یشکلباک و  ییارجا  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

Ws-c2960X-24TS-LWs-c2960X-24TS-L ناونع : : ناونع 8989

یرون یرون ربیف   ربیف یدنلبصفم   یدنلبصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  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 14 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6354094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تست  زا  دعب  دیئات  یراک  هتفه  ود  تخادرپ  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  ویتکا   HDMI هب  VGA لدبم دشابیم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگنهامه 09198345146

1101099226000129 زاین :  هرامش 
نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   L-603 لدم  HDMI هب  VGA لدبم الاک :  مان 
هاگتسد 31 دادعت : 

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

یگنهامه ینف  تست  زا  دعب  دیئات  یراک  هتفه  ود  تخادرپ  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  ویتکا   HDMI هب  VGA لدبم دشابیم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه   09198345146

1457813481 یتسپ :  دک  الپ ک6 ،  وگتسار  یعراز  دیهش  یلامش  شوخ  یدازا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64015478-021  ، 64015000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66943093-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویتکا ویتکا   HDMIHDMI هبهب     VGAVGA  لدبم لدبم ناونع : : ناونع 9191

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  1 دادعت = TH-101/N madarsazan لاناک ود  گولانآدیربیاه  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد  1 نالعا = متسیس  کنیلانگیس  هیذغتو  سیفرتنیا 

ددع 1 راد =  برد  تینوی  کار 16
1201094162000162 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هاگتسد  1 دادعت = TH-101/N madarsazan لاناک ود  گولانآدیربیاه  نفلت  - 

هاگتسد  1 نالعا = متسیس  کنیلانگیس  هیذغتو  سیفرتنیا 
ددع 1 راد =  برد  تینوید  کار 16

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

1401/12/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  زاین  یلک  حرش  قبط  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417466191 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  رذآ - نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66978942-021  ، 66469824-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66462349-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد برد   برد تینوی   تینوی 1616 کار   کار نالعا -  -  نالعا متسیس   متسیس کنیلانگیس   کنیلانگیس هیذغتو   هیذغتو سیفرتنیا   سیفرتنیا لاناک -  -  لاناک ودود   گولانآدیربیاه   گولانآدیربیاه نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 9292

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاهب و مالعتسا  حرش  قبط  ًامازلا  یتساوخرد  یالاک  دشابیمن ،  حیحص  دک  ناریا  هجوت !!! / ...و نتنآ  هاگتسد   ، یراوید کر  ، لنپ چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
!!! .دشابیم هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم 

1101093377000521 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

درفنامیا ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   NWP یتراجت مان   NWPP-24AC6 لدم  CAT6 تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
تس 27 دادعت : 

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

لیمکت و مرتحم  هدننک ی  تکرش  طسوت  تسیابیم  ، زاگ تکرش  ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  مرف  دنشاب  هتشادرظن  رد  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم مالعا  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد.ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  ددجم  هدش و  اضما  رهم و 

6163911184 یتسپ :  دک  هر ، ) ینیمخ (  ماما  ردنب  هارگرزب  یادتبا  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها - زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34440071-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34441096-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرهج ناتسرهش  سانش  قح  هللا  تیآ  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  افطل  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشم   ، هنایار هکبش  اتید  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093405000022 زاین :  هرامش 

مرهج سانش  قح  هلا  تیا  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
هنایار راگن  لاگس  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   COMPUTER NETWORK SWICH یتراجت مان   3EH05802AA لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  افطل  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشم   ، هنایار هکبش  اتید  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7418715963 یتسپ :  دک  یزاسرهشو ،  هار  هرادا  یوربور  مرهج  سانش  قح  هللا  تیآراولب  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54268252-071  ، 54268259-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

54268258-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نتنآ نتنآ هاگتسد   هاگتسد  ، ، یراوید یراوید کرکر   ،، لنپ لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 9393

.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ افطل   افطل دشاب   دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم  ، ، هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 9494

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناهفصا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  اه و  هشقن  تامازلا ، اهدرادناتسا ، مالقا ، تسیل  قبط  یکناب  هبعش  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003371000103 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-PC620 لدم  m 2 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8144639641 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  یسودرف و  لپ  لصافدح  لیعامسا  لامک  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226828-031  ، 32216605-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32226116-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  اه و  هشقن  تامازلا ، اهدرادناتسا ، مالقا ، تسیل  قبط  یکناب  هبعش  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003371000101 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-PC620 لدم  m 2 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8144639641 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  یسودرف و  لپ  لصافدح  لیعامسا  لامک  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226828-031  ، 32216605-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32226116-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق وو   اهاه   هشقن   هشقن تامازلا ، ، تامازلا اهدرادناتسا ، ، اهدرادناتسا مالقا ، ، مالقا تسیل   تسیل قبط   قبط یکناب   یکناب هبعش   هبعش هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 9595

تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق وو   اهاه   هشقن   هشقن تامازلا ، ، تامازلا اهدرادناتسا ، ، اهدرادناتسا مالقا ، ، مالقا تسیل   تسیل قبط   قبط یکناب   یکناب هبعش   هبعش هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ -  تسیل  قباطم  یتساوخرد  تازیهجت  چیوس -  رورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060044000071 زاین :  هرامش 

نیوزق ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ -  تسیل  قباطم  یتساوخرد  تازیهجت  چیوس -  رورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414896818 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  هاگشناد  راولب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33901527-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33786578-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  اه و  هشقن  تامازلا ، اهدرادناتسا ، مالقا ، تسیل  قبط  یکناب  هبعش  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003371000102 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-PC620 لدم  m 2 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8144639641 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  یسودرف و  لپ  لصافدح  لیعامسا  لامک  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226828-031  ، 32216605-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32226116-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ -  -  تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم یتساوخرد   یتساوخرد تازیهجت   تازیهجت چیوس -  -  چیوس وو   رورس   رورس ناونع : : ناونع 9797

تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق وو   اهاه   هشقن   هشقن تامازلا ، ، تامازلا اهدرادناتسا ، ، اهدرادناتسا مالقا ، ، مالقا تسیل   تسیل قبط   قبط یکناب   یکناب هبعش   هبعش هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  اه و  هشقن  تامازلا ، اهدرادناتسا ، مالقا ، تسیل  قبط  یکناب  هبعش  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003371000100 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-PC620 لدم  m 2 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8144639641 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  یسودرف و  لپ  لصافدح  لیعامسا  لامک  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226828-031  ، 32216605-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32226116-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق وو   اهاه   هشقن   هشقن تامازلا ، ، تامازلا اهدرادناتسا ، ، اهدرادناتسا مالقا ، ، مالقا تسیل   تسیل قبط   قبط یکناب   یکناب هبعش   هبعش هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 9999

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

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

زا 175 ھحفص 69 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3628656
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7878757gyr79v?user=37505&ntc=6354388
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6354388?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قباطم   ) هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم نیدامن  دک  ناریا 

( ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ًافطل  نسح (  ماما  ردنب  ناگرهب  هقطنم  رد  لیوحت  دات و 
1101094095000650 زاین :  هرامش 

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 620 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( تسویپ تسیل  قباطم   ) هکبش لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم نیدامن  دک  ناریا 

( ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ًافطل  نسح (  ماما  ردنب  ناگرهب  هقطنم  رد  لیوحت  دات و 

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23948049-021  ، 23388200-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

23388200-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیپ شیپ ًافطل   ًافطل نسح (  (  نسح ماما   ماما ردنب   ردنب ناگرهب   ناگرهب هقطنم   هقطنم ردرد   لیوحت   لیوحت وو   دات   دات دشابیم   دشابیم نیدامن   نیدامن دکدک   ناریا   ناریا تسویپ )  )  تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم  ) ) هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع
(( ددرگ ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف

100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زنطن دورداب  یباوختخت  ناتسرامیب 32   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6354440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  دورداب  هیمطاف  ناتسرامیب  نیبرود  تخاس  ریز  یزادنا  هارو  یشک  لباک  بصن  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092592000012 زاین :  هرامش 

زنطن دورداب  یباوختخت  ناتسرامیب 32  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

تراجت نموه  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   SR226B لدم  mm 1160 عافترا  600x600 mm داعبا تینوی  رورس 22  کر  الاک :  مان 
سودرف

ددع 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
رتم 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
زنطن رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیابوم هرامش  اب  یهد  خساپ  هنوگره  تهج  دیامن  تنامض  ار  هدش  ماجنا  تامدخ  هیلک  تسا  فظوم  تکرشدریگ  ماجنا  لحم  رد  تامدخ  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( تسویپ لیاف  قبط  امتح  مالقا  هیلک  ) .دیئامرف لصاح  سامت  یتشر  سدنهم  09133641299

8766198761 یتسپ :  دک  یرهطم ،  راولب  دورداب - شخب  زنطن  ناتسرهش  زنطن ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54343086-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

54342031-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس کرکر   //SP1684ASP1684A  لدم لدم تروپ   تروپ هکبش  2424   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش  تسا / هباشم  دک  ناریا  یراکنامیس /)  کارت  پمپ  تاعطق   ) 0130406 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک لاسرا  ازجم  روطب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  .

1101093985010628 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ تراجت  شالت  هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR یتراجت مان   FIBR PPTIC CONNECTOR FC/PC لدم اتید  لاقتنا  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1402/03/31 زاین :  خیرات 
زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 

تس 21 دادعت : 
1402/03/31 زاین :  خیرات 

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   MOTOR ASSY-TOD T/C یتراجت مان   E23 وسوم سکبریگ  کمک   TOD لماک روتوم  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

1402/03/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش  تسا / هباشم  دک  ناریا  یراکنامیس /)  کارت  پمپ  تاعطق   ) 0130406 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک لاسرا  ازجم  روطب  ار 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراکنامیس یراکنامیس کارت   کارت پمپ   پمپ تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 102102
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دالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تانیاق

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژرپ وئدیو  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094375000607 زاین :  هرامش 

تانیاقدالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   6ES7 870-1AB01-0YA0 لدم یریگ  هزادنا  تظافح و  لرتنک  متسیس   PLC دربراک هعطق  لگناد  الاک :  مان 

ایدنآ نیمات  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس
ددع 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  باتفآ  ناریوصت  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  نوسکلس  یتراجت  مان   CWB3060 لدم روتکژرپ  وئدیو  شیامن  هدرپ  یراوید  هیاپ  الاک :  مان 

باتفآ ناریوصت  اترآ  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EL PL R03-EB GXXX REAR WIDE لدم روتکژرپ  وئدیو  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SCOPE یتراجت مان   43x65 cm زیاس روتکژرپ  وئدیو  یفقس  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق یراذگراب  زا  لبق  مرتحم  هدننک  نیمات  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  کرادم  لودج  تسیل  هب  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  تمیق  مالعتسا  .دیئامرف و  تقد  یتساوخرد  یالاک  هب 

9766159988 یتسپ :  دک  تانئاق ،  دالوف  عمتجم  کولبمین  رهش  تانئاق - ناتسرهش  یبونج - ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32540101-056 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32540118-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  تنیالک  نیت  هاگتسد   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000500 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA یتراجت مان   PC-G1900 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  تاداهنشیپ  هب  هدوب  یمازلا  تایئزج  هارمه  هب  لوصحم  ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه  - تاکرادت لک  هرادا  لیوحت  لحم 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا.تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  زاریش  کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  تهج  یلحم  قرب  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شاب یم 

1101092121000003 زاین :  هرامش 
زاریش کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

عجرم  TAIKO-NET یتراجت مان   TN-TCT2690 لدم هکبش  یاهلباک  تست  دربراک  یتارباخم  یکینورتکلا و  ، یکیرتکلا یاه  متسیس  تازیهجت  رتست  الاک :  مان 
دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  یگنهامه  تهج  نفلت  هرامش  روتکاف و  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7133655175 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  هار  هس  تشدلا  رصق  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32350461-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32355546-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 104104

یلحم یلحم قرب   قرب هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  تاصخشم و  اب   CISCO روتور چیئوس  ددع  هکبش و 1  چیئوس  ددع  دیرخ 3  مالعتسا  هباشم -  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
35003313  - 35003138 سامت : نفلت 

1101030122000063 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 

ارتآ هکبش  رصع  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-12XS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185173911 یتسپ :  دک  ناسارخ ،  یروانف  ملع و  کراپ  ناچوق –  هداج  رتمولیک 12  دهشم –  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35003204-051  ، 35003333-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35003333-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فسوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6355054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاخشم  قبط  یتظافح  یتراظن و  یاه  متسیس  تلزیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091895000064 زاین :  هرامش 

فسوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

فسوخ رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هقیرط هدنشورف  اب  یربراب  هنیزه  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  یتظافح  یتراظن و  یاه  متسیس  تازیهجت  دیرخ  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدومحم سدنهم  یاقا  سامت 09156682779 هرامش  ینف  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یدقن  هیوست 

9735141776 یتسپ :  دک  یتشهب 1 ،  دیهش  شبن  فسوخ -  فسوخ ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31638536-056  ، 32074290-056 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32074290-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 106106

دروک دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 107107

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

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

ICTF-FO-1B2-01/60 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6355210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
C3KX-NM-10G تینوی - 

 C3750 X -24T-S چیئوس - 
WS-C3750X-12S-SD چیئوس - 

(WS-3750X-125 اه چیئوس  لدم  )

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یمخفا 36289070  :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

071362112070 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  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 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ups هکبش و یاه  متسیس  میمرت  ءاقترا و  یزادنا و  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قرق رابنا  ینامزاس و  رابنا  داتس ، نامتخاس  رد 

1101001451000015 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش دولناد  یتسویپ  یاه  لیاف 

دوش دولپآ  یتسویپ  لیاف  ناونع  هب  دوش و  دراو  اه  تمیق 
دوش دراو  یلک  تروصب  هناماس  رد  تمیق 

4916685889 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  لک  هرادا  بنج  یتشهب ، دیهش  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32229081-017 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32221723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WS-C3750X- 12S -SDWS-C3750X- 12S -SD  چیئوس چیئوس - -   C3750 X -24T-SC3750 X -24T-S چیئوس   چیئوس  -  - C3KX-NM- 10GC3KX-NM- 10G تینوی   تینوی نیمات - : - : نیمات ناونع : : ناونع 108108

upsups وو   هکبش   هکبش یاه   یاه متسیس   متسیس میمرت   میمرت وو   ءاقترا   ءاقترا وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یانیمولآ  دیلوت  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  متیآ  رد 21  سنمیز  دنرب  فلتخم  یاهلوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000972 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  . SIEMENS Co هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   PROFIBUS CBP2 لدم دنمشوه  درب  یطابترا  لوژام  الاک :  مان 

نف یتآ  نومزآ  هدننک 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  متیآ  لماش 21  تساوخرد  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگ  راب  امتح  ماجنا و  مالعتسا  مرف  رد  تسویپ و  ینف  تاصخشم  کرام و  رب  قبطنم  تمیق  مالعا 

دوب دهاوخ  لطاب  تروصنیا  ریغ  رد 
نفلت 88318415

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88307157-058  ، 32603000-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه درب   درب یطابترا   یطابترا لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یاهناتسرهش  یعامتجا  نیمات  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 10 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوف یپ  یآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006000000013 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یاه  ناتسرهش  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
جوم اواف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   CP-CKEM-W لدم نوف  یپ  یآ  هعطق  رگشیامن  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  لیاف  اب  قباطم  تامازلا  طیارش و  تاصخشم ، تسا /  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1456833891 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  راوتسا  دیهش  شبن  یلامش  ناجنز  نابایخ  یدازآ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66510709-021  ، 66552626-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66554765-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوف نوف یپیپ   یآیآ   ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  اقیقد  یراس  یادهش  هاگدورف  تاعالطا  یروانف  هرادا  زاین  دروم  مالقا  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000320 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   K 710 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یتساوخرد  یالاک 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یراس  هاگدورف  ات  لمح  هنیزه 
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

نایدیفس 01133718100 سدنهم  سامت : هرامش 

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33718511-011  ، 33245417-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا هر  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  ییاجباج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یموب  هدننک  تکرش  اب  تیولوا 
1101092170000201 زاین :  هرامش 

مالیا هر   ینیمخ   یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  ییاجباج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یموب  هدننک  تکرش  اب  تیولوا 

6931934833 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  دهاش  هپت  یروشک  نادیم  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330356-084 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33330355-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا ییاجباج   ییاجباج ناونع : : ناونع 113113

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  تروپ  - تنوم 8  کر  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ

1101092113000999 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ATEN17 لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   88 تنوم   تنوم کرکر   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ مامت 48  ندرک  لاعف  تهج   SAN Switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

1101092935001080 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدیا نف و  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   BROCADE هدنزاس عجرم   BROCADE یتراجت مان   DS-6510R-B لدم  SAN هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 
زیراک

هاگتسد 2 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارادش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
84120996 و 88327085 سامت :  یاه  هرامش.دشاب  یم  رهش  رقاب  رد  عقاو  یناگرزابرابنا  لحم.دریگیم  ماجنا  هزور  20 ینامز هزابرد  ینف  هداتو 

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

84120996-021  ، 84129-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BROCADEBROCADE  یتراجت یتراجت مان   مان   DS-6510R-BDS-6510R-B لدم   لدم   SANSAN  هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق یا  هقطنم  بآ   :: 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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  حرش  هب  هکبش  مزاول  یرس  کی  دروبیک و  ددع  هس  پات ، پل  هاگتسد  کی  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001069000090 زاین :  هرامش 

مق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایسآربز  MC1000 لدم هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم .دشاب  زاین  دروم  یاهالاک  هیلک  ظاحل  اب  یداهنشیپ  غلبم  .دشاب  یم  تسویپ  لودج  حرش  هب  لماک  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ازخا 101 )  ) لاس 1404 دیسررس  اب  یمالسا  هنازخ  قاروا  هنیزه  تخادرپ 

: سامت هرامش 
09191974768 ینیسح : سدنهم  یاقآ 

3715653184 یتسپ :  دک  کی ،  هرامش  هچوک  شبن  - رهشرود نابایخ  - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37199230-025  ، 37839093-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

3789092-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش مزاول   مزاول یرس   یرس کیکی   وو   دروبیک   دروبیک ددع   ددع هسهس   پات ، ، پات پلپل   هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هدنبادخ نینموملاریما  ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گول انا  کرتشم  تروپ  یرهش 160 تروپ  لماش 8  ید  یا  رلاک  تروپ  تیفرظ 198  یاراد  Ds1000 لدم Ip نفلت زکرم  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روپ و30 

1101090064000048 زاین :  هرامش 
هدنبادخ ع   نینموملاریما   ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 96  هدننک :  رازگرب 

دزی نازاس  نفلت  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   U6625 لدم نفلت  زکرم  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هدنبادخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هاگشناد  ناتسرامیب  ناسانشراک  دات  اب  هاگتسد  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  برد  رد  لیوحت  بصن و  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4581887984 یتسپ :  دک  نینموملاریما ع ،  ناتسرامیب  افش -  خ  هدنبادخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34224300-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34224309-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک کناب   :: 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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

King Key 2000 لدم یدیلک  کت  یرازفا  تخس  نکوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001154000025 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
شزادرپ ابس  هدننک  هضرع  عجرم   SEA MOON TOKEN یتراجت مان   King Key 2000 لدم یدیلک  کت  نکوت  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کناب تیریدم  یلعوب  هاگمارآ  نادیم  نادمه ؛ یناشن  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه  یتکرش - ربتعم  یتناراگ  اب   King Key 2000 لدم یدیلک  کت  نکوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  یزرواشک 

6516678767 یتسپ :  دک  یلعوب ،  هاگمارآ  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32514011-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32523531-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گول گول انا   انا کرتشم   کرتشم تروپ   تروپ 160160 یرهش   یرهش تروپ   تروپ   88 لماش   لماش یدید   یایا   رلاک   رلاک تروپ   تروپ   198198 تیفرظ   تیفرظ یاراد   یاراد Ds1000Ds1000 لدم   لدم IpIp نفلت   نفلت زکرم   زکرم هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
روپ روپ   3030 وو

1 171 17

King Key 2000King Key 2000 لدم   لدم یدیلک   یدیلک کتکت   یرازفا   یرازفا تخس   تخس نکوت   نکوت ناونع : : ناونع 118118

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

تنرتنیا6353738 تیاباگم  هحفص 29)25 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6353892 رتور  وگاوه و  رازفا  هحفص 29)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6354439 یدنبرکیپ  لباق  یتعنص  سوریو  هحفص 29)ینتآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا و6354520 یروانف  رازفا  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،  تامدخ  هئارا  نامیپ 
بآودنایم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  تاطابترا 

هحفص 29) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یربیاس6354650 یتینما و  لیاسو  هحفص 29)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا و6355508 یروآ  نفرازفا  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،  تامدخ  هئارا  نامیپ 
تاطابترا

هحفص 29) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکیلمت6355518 لاوما  هچراپکی  هناماس  دیلوت  یحارط و  لیلحت ، تخانش ، زایندروم :  تامدخ  هحفص 29)حرش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یدنب6355535 هکبش  یتراظن و  تازیهجت  یشک  میس  هحفص 105)دزمتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طابترا6355595 میسن  سنارفنک  بو  هناماس  هحفص 29)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب6355732 رادم  یاه  نیبرود  تخاس  ریز  هینبا  یارجا  دزمتسد  یقرب و  مزاول  هحفص 105)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 دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

172-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355244 :: هرازه هرازه زوردکدک   رثکادح 10  مالعتسا  هدنرب  نعت  اهداهنشیپ و  یسررب  تلهم   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
لیطعت مایا  باستحا  نودب  تاکاپ  تفایرد  خیرات  زا 

چنیا یتعنص 55  لنپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  رد  نامزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  نامزاس  طسوت  هدش  یرادیرخ  تازیهجت  لقن  لمح و  هنیزه 

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

84169410 یفجن : یاقآ  ینف  ریغ  یوضترم 84169576 و  یاقا  ینف   :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

84312128 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتینما6354230 بایزلف  ییویدیو - تیاده  هحفص 46)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

چنیا چنیا   5555 یتعنص   یتعنص لنپ   لنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبرم رتم  یهاگراک 70  یتاعالطا  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000362 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

عبرم رتم  70 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش خساپ  تسویپ  نآ  ریوصت  ددرگ و  لیمکت  مالعتسا  هگرب  ًامتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروحم یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050345000034 زاین :  هرامش 

نادمه یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد نآ  یراذگراب  مالعتسا و  دانسا  هیلک  یاضما  رهم و  .یتسویپ  دانسا  قباطم  تاصخشم  .تیعضو  تروص  دات  زا  سپ  هام  لقادح 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس 

6515943636 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط.کیفارت  نامتخاس.یرتنالک  یوربور.تیالو  راولب.تلاسر  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215317-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38215318-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگراک یهاگراک هطوحم   هطوحم یتاعالاطا   یتاعالاطا ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 120120

یروحم یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

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

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

6354136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا  تازیهجت  بصن  ترجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هئارا  تسویپ  رد  تساوخرد  حرش 

1101004449000146 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هرقف 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ددجم  تاحفص  مامت  ءاضما  رهم و  زا  سپ  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  هناماس  رد  دوخ  کرادم  یراذگراب  زا  سپ  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنیامن یراذگراب  هناماس 

.ددرگ یراذگراب  تاحفص  مامت  ءاضما  رهم و  هعلاطم و  زا  سپ  تسیاب  یم  زین  تسویپ  دادرارق  لیاف 

3514713995 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرهطم  نادیم  ملعم  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442082-023 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33440467-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا هدش   هدش هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ ردرد   تساوخرد   تساوخرد حرش   حرش ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ترجا   ترجا ناونع : : ناونع 122122

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

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

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

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

6354146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دابآ فجن  یرادرهش  ود  هقطنم  نارمع  دحاو  تهج  یکیفارت  مئالع  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090286000148 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  دابا  فجن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رزخ ناراک  مظنم  هدننک  هضرع  عجرم  رزخ  ناراک  مظنم  هدنزاس  عجرم  کیفارت  انرب  یتراجت  مان   cm 60 زیاس  AM 1 لدم بدحم  یکیفارت  هنیآ  الاک :  مان 

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

دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا مرف  رد  سرتسد  لباق  سامت  هرامش  لک و  تمیق  تسیمازلا  تسا - هدش  رکذ  تسویپ  لودج  رد  رظن  دروم  مالقا  تسا -  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  هتشون و  ءاهب 

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

42640041-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42640555-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنحص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6354348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یراذگراب  طیارش  بسح  هاشنامرک .  هنحص  رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005292000085 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  هنحص  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارا رتم  کی  ساسا  رب  هس  ود و  کی و  یاهفیدر  رد  تمیق  .هجوت  .هدش  یراذگراب  طیارش  بسح  هاشنامرک .  هنحص  رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم 09183859509 سانشراک  نفلت  ددرگ 

6746134833 یتسپ :  دک  کالپ 862 ،  - یناشاک نابایخ  ینیمخ - ماما  نادیم  هنحص - هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48325555-083  ، 48322682-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

48331111-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بدحم بدحم یکیفارت   یکیفارت هنیآ   هنیآ ناونع : : ناونع 123123

هدش هدش یراذگراب   یراذگراب طیارش   طیارش بسح   بسح هاشنامرک .  .  هاشنامرک هنحص   هنحص رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ریالم یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هعجارم  تسو  یپ  هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب  درس و (...  گنر  اب  رباعم  یروحم  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050026000236 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ریالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوطرتم 40000 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  یدنوامد  یاقآ  هب  قلعتم  هرامش 09181511614  اب  دیناوت  یم  رتشیب  یگنهامه  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6571718151 یتسپ :  دک  ریالم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ادهش  نابایخ  ریالم  - نادمه ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226061-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32220143-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوفزد 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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب ییامنهار  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095862000225 زاین :  هرامش 

لوفزد یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یلین رهپس  رهش  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  انشآ  یتراجت  مان   80x120 cm زیاس لیطتسم  لکش  رباعم  یراذگ  مان  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عراز 09165217343 .دشابیم تسویپ  تساوخرد  تاحیضوت و  یمامت.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6176944487 یتسپ :  دک  رتشوش ،  لوفزد  هداج  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42276500-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42276500-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دوش دوش هعجارم   هعجارم تسو   تسو یپیپ   هبهب   رتشیب   رتشیب تاعالطا   تاعالطا بسک   بسک یارب   یارب وو (...  (...  درس   درس گنر   گنر اباب   رباعم   رباعم یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 125125

ناتسرامیب ناتسرامیب ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رایرهش و یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب   ) .دنیامن یراذگرابو  هدومن  روهممو  هدرک  دولناد  هناماس  زا  ار  دانسا  تسیابیم  ناگدننک  نیماتو  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تسیل 

1101095293000019 زاین :  هرامش 
رایرهش یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

لدم  33x60 cm زیاس لیطتسم  لکش  کیتاتسا  ورتکلا  ششوپ  اب  ینهآ  سنج  یدروجال  یراتشون  گنربش  اب  بوکراوید  رباعم  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
یدمحم دوعسم  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یدمحم  یتعنص  هاگراک  یتراجت  مان   D-3360

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

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ تسیل  حرش  هب   ) .دنیامن یراذگرابو  هدومن  روهممو  هدرک  دولناد  هناماس  زا  ار  دانسا  تسیابیم  ناگدننک  نیماتو  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3351859831 یتسپ :  دک  رظنم ،  امیس  نامزاس  ناوضر  تشهب  هب  هدیسرن  مالسا  ناگدنمر  راولب  زامن  نادیم  رایرهش - رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65222222-021  ، 65272111-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

65272111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم یرابخا   یرابخا ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 127127

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

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

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

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

6354722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یا هزوریف  یکشم -  دیفس -   ) یکیفارت گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095016000040 زاین :  هرامش 

نامرک کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دولانیب تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  دولانیب  یتراجت  مان   kg 25 یزلف بلح  گنر 4672  دک  دیفس  کیفارت  تسالپومرت  یکیلیرکا  گنر  الاک :  مان 

بلح 130 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

دولانیب تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  دولانیب  یتراجت  مان   kg 25 یزلف بلح  گنر 4695  دک  زبس  کیفارت  تسالپومرت  یکیلیرکا  گنر  الاک :  مان 
بلح 130 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
دولانیب تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  دولانیب  یتراجت  مان   kg 25 یزلف بلح  گنر 4671  دک  یکشم  کیفارت  تسالپومرت  یکیلیرکا  گنر  الاک :  مان 

بلح 20 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسا ناگدنشورف  اب  تیولا  دشاب 3 - یم  ههباشم  الاک  دک  دشاب 2 - یم  یا  هزوریف  زاین  دروم  گنر  دناسر  یم  عالطا  هب  زبس  گنر  صوصخ  رد  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرادرهش  تاررقم  ساسا  رب  نیمز  یرادرهش و  ضراوع  اب  رتاهت  دقن و 50 % تروص 50 % هب  تخادرپ  دشاب 4 - یم  نامرک 

7614764334 یتسپ :  دک  اروشاع ،  نادیم  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32739315-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32739310-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یایا هزوریف   هزوریف یکشم -  -  یکشم دیفس -  -  دیفس  ) ) یکیفارت یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 128128

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشک و طخ  ، یراکشوج ، یشاقن اب   ..( ودنب هار  ، یکیتسال هدننکادج   - تالآ نهآ   ) زاین دروم  حلاصم  دیرخ  یزاس و  هطوحم  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف یموب  تسویپ و  لیاف  قبط  تلافسآ  تاریمعت 

1101001288000039 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رتم 1 دادعت : 

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

هب هجوت  اب   - لایر  10.000.000 لداعم هنازور  همیرج  ررقم  دعوم  رد  لیوحت  مدع  هام و  کی  رثکادح  ارجا  نامز  سراف -  ناتسا  یموب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09171134033 نفلت  تسا -  یمازلا  دراوم  ریاس  یارجا  باهذ و  بایا و  تهج  یگنهامه  یرادا  نامتخاس  تیلاعف 

 : یتسپ دک  سراف ،  ناتسا  یا  همیب  روما  عمتجم  تلم ، هافر و  کناب  بنج  دنز ، نابایخ  یادتبا  (ع ،) نیسح ماما  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7135718344

32314860-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32316593-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ..(  ..( ودنب ودنب هار   هار ،، یکیتسال یکیتسال هدننکادج   هدننکادج  - - تالآ تالآ نهآ   نهآ  ) ) زاین زاین دروم   دروم حلاصم   حلاصم دیرخ   دیرخ وو   یزاس   یزاس هطوحم   هطوحم یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 129129

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

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

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

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

6354952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

9016 دک ماف  یلودج  دیفس  گنر  مرگولیک  4500 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دک 5018 ماف  یلودج  زبس  گنر  مرگ  ولیک  4500

1101094899000482 زاین :  هرامش 
نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-1  دک  دیفس  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 180 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-5  دک  زبس  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 180 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

.دوش  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  تسویپ  یاهلیاف 
.ددرگ یم  تمیق  لاطبا  بجوم  هاگشورف  تکرش و  کرادم  تسویپ  مدع 

6315975357 یتسپ :  دک  هاگتسیا 12 ،  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53360500-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53360501-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

50185018 دکدک   ماف   ماف یلودج   یلودج زبس   زبس گنر   گنر مرگ   مرگ ولیک   ولیک 45004500   90 1690 16 دکدک ماف   ماف یلودج   یلودج دیفس   دیفس گنر   گنر مرگولیک   مرگولیک 45004500 ناونع : : ناونع 130130

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق تروصب  ارجا  یتسویپ  طیارش  قبط  رتم ) ولیک   95  ) یکیفارت درس  کنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجاو  حلاصم  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101005315000276 زاین :  هرامش 
لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
رتم ولیک  95 دادعت : 

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

یراذگراب امتح  تمیق  داهنشیپو  تیحالص  هکرب   - دشابیم رتالابو ) هبتر 5   ) یربارتو هار  هتشر  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم دادرارق   دادرارق تروصب   تروصب ارجا   ارجا یتسویپ   یتسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط رتم ) ) رتم ولیک   ولیک   9595  ) ) یکیفارت یکیفارت درس   درس کنر   کنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجاو   یارجاو حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا سپ  هام  ود  رثکادح  هجو  هیوستو  هدوب  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  ، لیذ تاصخشم  قبط  یکیناکم  ورتکلا  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف هئاراو  الاک  داتو  لیوحت 

1101091781000435 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رتسگ نامرآ  هدنزاس  عجرم  اسگآ  یتراجت  مان   W 200 روتوم ناوت   m 6-4 لوط  AGSA606FT لدم یپوکسلت  یوزاب  یکیناکمورتکلا  کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 
اتیهانآ رتسگ  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اتیهانآ 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  تامدخ   ، یتناراگ لاس  لقادح 3  ، رانک زا  دروخرب  رد  فاطعناا  تیلباق  (، فداصت دض  ) شرک یتنآ  تیلباق  هبزهجم  ، دودحمانددرت : اضاقت حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبناج یاه  برد  ندشزاب  تلوهس  ناسآریمعت و   ، لحمرد یزادنا  هارو  بصن  اب  هارمه  ( ، IP) الاب یتظافح  هجرد  ، بآدض یقرب  تازیهجت  ، لاس شورف 15 

9187793119 یتسپ :  دک  یوضر ،  سدق  ناتسآ  تاراشتنا  بنج  ثلاث -  ناوخا  داتسا  راولب  داجس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630700-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیناکم یکیناکم ورتکلا   ورتکلا دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 132132
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وکام یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوادج یزیمآ  گنر  تهج   ronix نیچ روشک  تخاس  داب  پمپ  نزوس  اب  تلوتسیپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050106000004 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  وکام  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هس - لا غارچ  هب  زهجم  - تعاس رپمآ  یلیم  تیفرظ 2000  اب  یمویتیل  ژراش  تسف  یرتاب  - هدنوش میظنت  لزان   - ronix نیچ تخاس  داب  پمپ  نزوس  اب  تلوتسیپ  - 

شزرل قرعت و  دض  یعیبط  کیتسال  زا  هتسد   - دیدج یرس  یژراش  شاپ  گنر  هلوتسیپ  - hvlp تخاونکی ششاپ  اب  - یرتم یلیم  یجنرب 2.5-1.8-1  لزان 
تالآرازبا الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  یرادیرخ  زبس  یاضف  مرتحم  لوئسم  دات  زا  دعب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5861919391 یتسپ :  دک  کالپ 163 ،  ماما  نابایخ  وکام  ناتسرهش  وکام ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34222141-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34222219-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتینما6354230 بایزلف  ییویدیو - تیاده  هحفص 46)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناجنز6354783 یرادرهش  دنمشوه  یاه  عطاقت  یسیطانغم  یاه  پول  هحفص 46)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لوادج لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تهج   تهج   ronixronix  نیچ نیچ روشک   روشک تخاس   تخاس داب   داب پمپ   پمپ نزوس   نزوس اباب   تلوتسیپ   تلوتسیپ دیرخ   دیرخ 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 175 ھحفص 97 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedProposeView.do?method=showNeedDetailInfo&needId=2729460
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ffg7vuxu76aeq?user=37505&ntc=6355691
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6355691?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه هشیش  یور  رب  شخب  مرا  دنس و  هارهب  یدودح 270*290  داعبا  هب  کیتاموتا  برد  هاگتسد  کی  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899001055 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب قیقد  ریگ  هزادنا  دیدزاب و  اه ( هشیش  یور  رب  شخب  مرا  دنس و  هارهب  یدودح 270*290  داعبا  هب  کیتاموتا  برد  هاگتسد  کی  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشابیم یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  هارمه 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32305910-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ لیلخ  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  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 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوشک یا  هشیش  تاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096925000005 زاین :  هرامش 

دابا لیلخ  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

دابآ لیلخ  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9677133647 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  اهلگ -  هچوک  ماما 22 -  ماما -  نابایخ  دابآ ،  لیلخ  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57725133-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

57729941-051 :: 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

اهاه هشیش   هشیش یور   یور ربرب   شخب   شخب مرا   مرا وو   دنس   دنس هارهب   هارهب   290290 ** 270270 یدودح   یدودح داعبا   داعبا هبهب   کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد هاگتسد   هاگتسد کیکی   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134

ییوشک ییوشک یایا   هشیش   هشیش تاموتا   تاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 135135

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

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

زا 175 ھحفص 98 
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدودح 270*290 داعبا  هب  کیتاموتا  برد  هاگتسد  کی  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899001054 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  هارمه  هب  قیقد  ریگ  هزادنا  دیدزاب و  یدودح 270*290 (  داعبا  هب  کیتاموتا  برد  هاگتسد  کی  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشابیم یمازلا 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32305910-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

290290 ** 270270 یدودح   یدودح داعبا   داعبا هبهب   کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد هاگتسد   هاگتسد کیکی   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 136136

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

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

زا 175 ھحفص 99 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3628228
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6353882?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یلامش ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد تومیر  لرتنک  یاراد  - عنام صیخشت  روسنس  هبزهجم  یرتم  یپوکسلتزارف 6  لدم  نارامیس  دنبهار  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  تاقلعتم  هیلک  بصن و  -2

1101004201000032 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   S6 لدم الاب  تعرس  اب  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسد تومیر  لرتنک  یاراد  - عنام صیخشت  روسنس  هبزهجمیرتم   6 یپوکسلت زارف  لدم  نارامیس  دنبهار  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  تاقلعتم  هیلک  بصن و  -2

.دشاب هلغ  هرادا  ینف  سدنهم  دات  دروم  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  -3
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  -4

9418986984 یتسپ :  دک  راب ،  نادیم  یبونج  علض  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32741538-058  ، 32741706-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32741702-058 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاب الاب تعرس   تعرس اباب   ییوزاب   ییوزاب دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 137137

یتعنص یتعنص یاه   یاه برد   برد یکینورتکلا   یکینورتکلا لفق   لفق متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 138138

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

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

زا 175 ھحفص 100 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3623396
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یتعنص یاه  برد  یکینورتکلا  لفق  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000707 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   NC360T لدم قرب  روتپادآ  الاک :  مان 

هاگتسد 22 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   F-SECURE هدنزاس عجرم   F-SECURE یتراجت مان  یددع  یبوچ 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  یتینما  عون  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
یتآ دید  ناوت  هدننک 

هتسب 22 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

ناراب رهم  نیمث  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   ALT-96B1 ریگدزد متسیس  مئاد  تنگم  الاک :  مان 
ددع 22 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
داگراساپ بط  اروها  هدننک  هضرع  عجرم   KENT یتراجت مان   F002 push bar lock لدم راد  تفچ  لفق  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

ارس هبطخ  یدابع  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   ISEO2013 لدم یقرب  رد  لفق  الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   TACG-SP51-A لدم رفن  ددرت  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 22 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

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

31319662-077  ، 31319501-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31319240-077 :: 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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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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 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبرس برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000764 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
تازیهجت قافآ  هدننک  هضرع  عجرم   AF-MED-02 لدم  mm 4 تماخض  150x220 cm زیاس یبرس  سنج  تاعشعشت  تظافح  کیتاموتا  یلیر  رد  الاک :  مان 

شیامزآ
ددع 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فرط زا  سکیا  هعشا  تشن  مدع  دات  هب  طونم  روتکاف  تبث   ... تسا لاور  قبط  تدمدنلب و  تخادرپ   .. تسا رظن  دروم  برد 2/20*1/80 هزادنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  بصن  لمح و  هنیزه  دشابیم .  یکشزپ  تازیهجت  لوئِسم 

9313798999 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43306200-051  ، 43304111-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

43341465-051 :: 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

یبرس یبرس برد   برد ناونع : : ناونع 139139

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسرل ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد ضیوعت  تنامضاب  ربتعم  دنرب  لرتنک  تومیر  یرتاب  سا  یپوی  اب  پآ  لور  هرکرک  رد   ( یسم میس  ولیک ( دیاس 600 لماک  روتوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  داریا  تروص 

1101001347000014 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

لامش ریوصت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DC-600KG کیتاموتا رد  دربراک  دیاس  لماک  روتوم  الاک :  مان 
تس 8 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  ضیوعت  تنامضاب  ربتعم  دنرب  لرتنک  تومیرو  یرتاب  سا  یپوی  اب  پآ ) لور   ) هرکرک رد   ( یسم چیپ  میس  ولیک ( دیاس 600 لماک  روتوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  داریا 

6814663738 یتسپ :  دک  ماما ،  نادیم  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337279-066  ، 33304677-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33303895-066 :: 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

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 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاحیضوت  تاصخشم و  قباطم  دنوامد  هبعش  یدالوف  یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  اهالاک و  نیمأت  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000135 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83371113-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

83371236-021 :: 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

لرتنک لرتنک تومیر   تومیر یرتاب   یرتاب ساسا   یپوی   یپوی اباب   پآپآ   لور   لور هرکرک   هرکرک ردرد    ( ( یسم یسم میس   میس ولیک ( ( ولیک 600600 دیاس   دیاس لماک   لماک روتوم   روتوم ناونع : : ناونع 140140

یدالوف یدالوف یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   اهالاک   اهالاک نیمأت   نیمأت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 175 ھحفص 103 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3624363
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w3lnq74mdwrj3?user=37505&ntc=6354391
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6354391?code=37505
https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3627041
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p3vejtg6nezwe?user=37505&ntc=6354966
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6354966?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زیربت هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد   :: 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 17 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدورو یاهرتلیف  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090916000030 زاین :  هرامش 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  شورف  روتکاف  دشابیم  هدنشورف  تکرش  دوخ  هدهع  رب  ات 100  رفصزا  هریغو  باهذو  بایا  یناتسا +  یرهش و  نورد  لمح  هنیزه  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09144064397 دشاب  یم  ینف  هتیمک  هیرظن  هب  طونم  مالعتسا  ییاهن  دیئات 

 : یتسپ دک  یزاسوراد ،  هدکشناد  یکشزپ –  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یروپاشین –  راطع  خ  تشگلگ –  خ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5165665931

33343725-041  ، 33341315-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33344798-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  یزار  هسسوم  رد  لیوحت  برد ) ود  تهج   ) Elit دنرب یرس  برد 9  کالرتنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004013000285 زاین :  هرامش 

یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ایوپ نف  ناهم  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  داعبا  لیتسا  سلنتسا  سنج   GMP درادناتسا قباطم  کالرتنیا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  9 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  یزار  هسسوم  رد  لیوحت  برد ) ود  تهج   ) Elit دنرب یرس  برد 9  کالرتنیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3197619751 یتسپ :  دک  یزار ،  هسسوم  کراصح  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34570038-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34502853-026 :: 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

یدورو یدورو یاهرتلیف   یاهرتلیف کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 142142

(( برد برد ودود   تهج   تهج  ) ) ElitElit دنرب   دنرب یرس   یرس برد  99   برد کالرتنیا   کالرتنیا ناونع : : ناونع 143143
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیناکم6355313 ورتکلا  دنب  هحفص 86)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هاگتسد6355692 رلرتنک 2 متسیس  -- ددع ناوختراک 4 هیاپ  -- ددع هحفص 46)ناوختراک 31 یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارشو  تسیل  قبط  ( لسکیپاگم ماد 8  ) یجراخ نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003432000102 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ طیارشو  تسیل  قبط  ( لسکیپاگم ماد 8  ) یجراخ نیبرود  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  90 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  - دشابیمن دات  دروم  یموناکآ  نیبرود  - تلاب نیبرود  ددع  ماد و10 نیبرود  ددع  80 دادعت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32338740-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارشو   طیارشو تسیل   تسیل قبط   قبط (( لسکیپاگم لسکیپاگم 88 ماد   ماد  ) ) یجراخ یجراخ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 144144
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

فلا -1401-9-198 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تارباخم رابنا  هتسب  رادم  نیبرود  یارجا  نیمات 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

یزرواشک کناب  بعش  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 19 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنومن طیارش و  قبط   - نیوزق ناتسا  یزرواشک  کناب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ  دادرارق  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق 

1101001322000025 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ًانمض تسویپ  دادرارق  هنومن  طیارش و  قبط   - نیوزق ناتسا  یزرواشک  کناب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ  دادرارق  ءاهب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 213 و 228  02833320302 دشاب .  یم  یرورض  اهب  مالعتسا  دنیارف  نیا  رد  تکرش  تهج  اتفا  یتینما  همان  یهاوگ  نتشاد 

3413789175 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  تیریدم  یلعوب  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320302-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33320104-028 :: 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

رابنا رابنا هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 145145

دادرارق دادرارق هنومن   هنومن وو   طیارش   طیارش قبط   قبط  - - نیوزق نیوزق ناتسا   ناتسا یزرواشک   یزرواشک کناب   کناب هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

146146
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دمحاریوب هیولیکهک و  ناتسا  ناریا  همیب  یماهس  تکرش   :: 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 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

6354568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراسچگ هبعش  ناریا  همیب  نامتخاس  کیتاموتا - )  ) پآ لور  هرکرک  برد و  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  هیهت ،  تیلاعف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001392000009 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیکهک و  ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

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

یم یمازلا  هطوبرم  مرف  یاضما  رهم و  دوجوم و  طیارش  داعبا و  قیقد  تشادرب  روظنمب  لحم  زا  دیدزاب  دشاب -  یم  تسویپ  زاین  دروم  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ یناج   09173417617 یگنهامه :  تهج  سامت  هرامش  دشاب . 

7591853675 یتسپ :  دک  ناتسلگ 8 ،  شبن  - ینیمخ ماما  راولب  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220016-074  ، 33220017-074 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33222185-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6354587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورپ نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000210 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  یدقن  هام  هس  دودح  رد  هدنرب  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33308412-041 :: 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

ناراسچگ ناراسچگ هبعش   هبعش ناریا   ناریا همیب   همیب نامتخاس   نامتخاس کیتاموتا - ) - ) کیتاموتا  ) ) پآپآ لور   لور هرکرک   هرکرک وو   برد   برد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح هیهت ،  ،  هیهت تیلاعف   تیلاعف ناونع : : ناونع 147147

روتکژورپ روتکژورپ وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 148148
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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   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52462718 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/11هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ کالپ  نیبرد  یزادنا  هار  بصن و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
14 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورداب هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6354953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش ماجنا  تسویپ  دادرارق  لیاف و  قبط  راک  ماجنا  هوحنو  زایندروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092577000010 زاین :  هرامش 

دورداب هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

دورداب رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش ماجنا  تسویپ  دادرارق  لیاف و  قبط  راک  ماجنا  هوحنو  زایندروم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8766198757 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  کرهش  یرهطم - راولب  دورداب - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54344757-031  ، 54348666-031 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

54349058-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرد   نیبرد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 149149

دوش دوش ماجنا   ماجنا تسویپ   تسویپ دادرارق   دادرارق وو   لیاف   لیاف قبط   قبط راک   راک ماجنا   ماجنا هوحنو   هوحنو زایندروم   زایندروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 150150

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کناب تسپ  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 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6354979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001625000006 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ایراد  رتسگارف  راویژ  هدنزاس  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZC-NI34045-FBE/B لدم  IP CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کینورتکلا ایراد  رتسگارف  راویژ 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ناتسا  زا  جراخ  یاهتکرش  یداهنشیپ  یاهتمیق  هب  هدوب و  مق  ناتسا  هدودحم  رد  یتسیاب  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3713777858 یتسپ :  دک  هچوک 41 ،  شبن  ید  نابایخ 19  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37753001-025 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37753002-025 :: 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

نکسم کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ناتسا  بعش  گولانآو  لاتیجید  یاه  نیبرود  یرادهگنو  سیورس  تباب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001104000076 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصوصخ تینما  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  متسیس  یوررب  یرازگرابو  لیمکتو  تسویپ  مالعتسا  مرف  پاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ یاه  لیاف  طیارش  قبط  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و 

یرهاط یاقآ  یرادا 74-08138270073  تعاس  سامت  هرامش 

6515695576 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  یوربور  یلعوب  هاگمارآ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38270711-081 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38269090-081 :: 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

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 151151

بعش بعش گولانآو   گولانآو لاتیجید   لاتیجید یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس تباب   تباب ناونع : : ناونع 152152

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هاگشناد  زربلا  سیدرپ   :: 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راکنامیپ اب  اه  هنیزه  هیلک  بصن  لقن و  لمح و  تسویپ  تاصخشم  اب  هتسب  رادم  نیبرود  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095258000059 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  زربلا  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417733631 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ یناتساب  میهاربا  دمحم  رتکد  هچوک  ، یزاریش لاصو  نابایخ   ، زرواشک راولب  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88955662-021  ، 88391400-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88390889-021 :: 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

نالیگ ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 153153

هدش هدش مالعا   مالعا یاهالاک   یاهالاک حرش   حرش تسیل   تسیل قباطم   قباطم هطوبرم   هطوبرم تامزاول   تامزاول وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یدادعت   یدادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 154154

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  رون  مایپ  یارب  هدش  مالعا  یاهالاک  حرش  تسیل  قباطم  هطوبرم  تامزاول  هتسب و  رادم  نیبرود  یدادعت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090336000004 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عون  mm^2 0/12 عطقم حطس   V 1000 ژاتلو  PVC شکور سنج  نلیتا  یلپ  قیاع  سنج  سم  یداه  سنج   2/5C-2V TCI/TCT لایسکاوک قرب  لباک  الاک :  مان 

نامرک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  لوط  هرقرق  یدنب  هتسب 
رتم 915 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
اتار نیبم  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   HDD 4TB لدم  TB 4 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

اتار نیبم  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   HDD 2TB لدم  TB 2 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
شوه یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم  نورالپ  یتراجت  مان   DVR-PHD-EX162-A2i16 لدم لاتیجید  هلاناک  ریوصت 16   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

لیگ متسیس  شوه  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  لیگ  متسیس 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
شوه یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم  نورالپ  یتراجت  مان   DVR-PHD-P5X081-A4i16 لدم لاتیجید  هلاناک  ریوصت 8   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

لیگ متسیس  شوه  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  لیگ  متسیس 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ینف و هدننک  هضرع  عجرم  نورالپ  یتراجت  مان   PRO60W-M446B لدم یگنر  بش  رد  دید  یاراد  لسکیپاگم  تلوب 4   AHD هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

لیگ متسیس  شوه  یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم  لیگ  متسیس  شوه  یسدنهم 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ینف و هدننک  هضرع  عجرم  نورالپ  یتراجت  مان   PRO60W-M246B لدم یگنر  بش  رد  دید  یاراد  لسکیپاگم  تلوب 2   AHD هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

لیگ متسیس  شوه  یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم  لیگ  متسیس  شوه  یسدنهم 
هاگتسد 35 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ینف و هدننک  هضرع  عجرم  نورالپ  یتراجت  مان   PRO60W-MP238D لدم یگنر  بش  رد  دید  یاراد  لسکیپاگم  ماد 2   AHD هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

لیگ متسیس  شوه  یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم  لیگ  متسیس  شوه  یسدنهم 
هاگتسد 35 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4157679315 یتسپ :  دک  سرادم ،  یزاسون  بنج  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32124797-013  ، 32124798-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32124799-013 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیفرشا هناتسآ  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 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( اتفا ) تاعالطا لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  تیلاعف  همانیهاوگ  یاراد  ) هدش تسویپ  مرف  ساسا  رب  هصقانم  رد  تکرش  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097730000014 زاین :  هرامش 

هیفرشا هناتسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   SM-IPIRS-4MP/MS لدم بش  رد  دید   Mp 4 دنمشوه  mm 3/6 تباث زنل  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نارامیس
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
هیفرشا هناتسآ  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( اتفا ) تاعالطا لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  تیلاعف  همانیهاوگ  یاراد  ) هدش تسویپ  مرف  ساسا  رب  هصقانم  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4441813765 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  یوهاش -  ژاساپ  یوربور  ینیمخ -  ماما  خ  هیفرشا -  هناتسآ  نالیگ -  هیفرشا ،  هناتسآ  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42126130-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42122122-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلوب تلوب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 155155

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6355535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  ربارب  یدنب  هکبش  یتراظن و  تازیهجت  یشک  میس  دزمتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب هیمورا  ناتسرهش  یموب  امتح  ناراکنامیپ 

1101004329000039 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رتم 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  ربارب  یدنب  هکبش  یتراظن و  تازیهجت  یشک  میس  دزمتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ناتسرهش  زا  جراخ  یمالعا  تاداهنشیپ  هب  دشاب  هیمورا  ناتسرهش  یموب  امتح  راکنامیپ 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  روما  تیریدم  مانمگ  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715854738

33483902-044 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33483902-044 :: 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

یدنب یدنب هکبش   هکبش وو   یتراظن   یتراظن تازیهجت   تازیهجت یشک   یشک میس   میس دزمتسد   دزمتسد ناونع : : ناونع 156156

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  کلیم (  یزرم  هنایاپ  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تخاس  ریز  هینبا  یارجا  دزمتسد  یقرب و  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000723 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ یالاک  دیفم  هدننک  هضرع  عجرم   SMLWPF لدم  m 3 لوط یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ریاس 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یربکا یاقا   05431166363 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاناما6354199 قودنص  رطخ  مالعا  هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 55)دیرخ ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرایهد6355475 تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 46)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ینتبم6355704 کینورتکلا  تظافح  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و  تازیهجت ، نیمات  یحارط ،
IT رب

هحفص 55) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تخاس   تخاس ریز   ریز هینبا   هینبا یارجا   یارجا دزمتسد   دزمتسد وو   یقرب   یقرب مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متفه هاگشیالاپ  ( Rope Access) یدنب بانط  کینکت  شور  هب  یجنس  تماخض  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش 

1101096683000879 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31311094-077  ، 31312000-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگشیالاپ6355315 ( Rope Access) یدنب بانط  کینکت  شور  هب  یجنس  تماخض  تامدخ  هحفص 115)ماجنا  )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتفن نادیم  هعسوت  حرط  ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناروآدای

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   دنفساهرامش  9 هبنشهس ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
دنفسا 1401  18 هبنشجنپ ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات  تعاس 08:00   1401

تعاس 16:00

petroyada.ir :: عبنم : عبنم دانسا لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00 دنفسا 1401   18 هبنشجنپ ،

6355855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PR002718 - Equipment to Repair CCTV (Washing Pump) یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هاگشیالاپ هاگشیالاپ ( ( Rope AccessRope Access )) یدنب یدنب بانط   بانط کینکت   کینکت شور   شور هبهب   یجنس   یجنس تماخض   تماخض تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 158158

PR002718 -  Equipment to Repair CCTV (Washing PumpPR002718 -  Equipment to Repair CCTV (Washing Pump)) ناونع : : ناونع 159159

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

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

زا 175 ھحفص 115 
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هب ار  ینف  یلام و  تکاپ  ود  ره  قوف  هصقانم  رد  تکرش  هب  لیامت  تروص  رد  دینک  فطل  نیاربانب  درادن  ار  ندش  دولپآ  تیلباق  ینف  یلام و  تاکاپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
: دینک لاسرا  ریز  یاه  سردآ  هب  هصقانم  خیرات  نایاپ  زا  لبق  هدش , موم  رهم و  هتسب و  رد  تروص 

: دش دنهاوخن  هداد  تکرش  یبایزرا  رد  هدوب و  رابتعا  دقاف  دننکن  تیاعر  ار  لیذ  دراوم  هک  ییاهتکرش  روتکاف 

ناروآ دای  هژورپ  رابنا  رد  دات  لیوحت و  زا  دعب  یراک  زور   45 تخادرپ : هوحن   - 1

یراک زور  لقا 14  دح  روتکاف : شیپ  رابتعا  -2

مدع تیلوئسم  .دوش  هداتسرف  رابنا  هب  الاک  هارمه  هب  دوش و  هیهت  هناگادج   PO ره هب  طوبرم  تسیل  گنیکپ  یتساوخرد  یاهالاک  هارمه  هب  هک  دوش  یم  دیکات  -3
.دشاب یم  هدنشورف  اب  تسیل  گنیکپ  نودب  یالاک  ندش  مگ  یگدیسر و 

.دش دهاوخ  یبایزرا  رد  تکرش  مدع  ثعاب  اهروتکاف  شیپ  رد  هدوزفا  شزرا  غلبم  ندشن  فیلکت  نعت  -4

دیرخ سانشراک  طسوت  هدش  اضما  هیغالبا  اب  یمسر  غالبا  زا  دعب  افرص  یرادیرخ  .دوشن  یرادیرخ  رظن  دروم  یالاک  رودنو ، یمتسیس  ندش  هدنرب  مالعا  تروص  رد  -5
.دوش ماجنا  کپونیس 

.دشابیم هصقانم  رد  نیکرتشم  هدهعب  تاکاپ  لاسرا  هنیزه 

هب رذگور  یجورخ  لپ  ریبک ، ریما  تعنص  تشک و  یوربور  رهشمرخ ،  زاوها -  هداج  رتمولیک 60  رهشمرخ ،  هار  هس  زاوها ،  ناروآدای :  تیاس  کپونیس  رتفد  - 1 :: سردآ سردآ
کپونیس تکرش  یزارت ،  ینابژد  تسار ،  تمس 

رف یدیشر  یملاس ، روپمارهب ، یرهاوج ، ناگدنریگ : 

02124971147

02124971210

02124971174

02124971278

---------------------------------

سکاپیت تکرش  قیرطزا  ای  - 2

رهم کناب  یوربور  یتایح ، شبن  دنز ، یردان و  نیب  مهدا  نابایخ  سردآ :  هب  مهدا - ) هبعش   ) زاوها سکاپیت  کی  هبعش  سکاپیت -  رتفد  راوها -  هدنریگ :  سردآ  هب 
کالپ 16 ناریا ،

رف یدیشر  یملاس ، روپمارهب ، یرهاوج ، ناگدنریگ : 

02124971147

02124971210

02124971174

02124971278

دشاب یم  رهشمرخ  هب  زاوها  میدق  هداج ی  رتمولیک 65  رد  عقاو  کپونیس ، رابنا  الاک : لیوحت  لحم 

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

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

زا 175 ھحفص 116 

mailto:info@hezarehinfo.net
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(( 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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

cctv :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6355855PR002718 - Equipment to Repair CCTV (Washing Pump)(115 هحفص )  cctvcctv

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مالعا6355375 یاهالاک  حرش  تسیل  قباطم  هطوبرم  تامزاول  هتسب و  رادم  نیبرود  یدادعت  دیرخ 
هدش

هحفص 105) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 175 ھحفص 117 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یلزنا یتعنص  / یراجت دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  یاه 1 و 4  فیدر  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095422000037 زاین :  هرامش 

یلزنا یتعنص  یراجت   دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WD یتراجت مان   Purple لدم  TB 8 تیفرظ هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 12 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZNR16-16P لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZNR32-16P لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
شیک زادرپ  تینما  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  شیک  زادرپ  تینما  ناماس  هدنزاس  عجرم   SA4WE لدم راد  ترا  یهار  راهچ  قرب  ظفاحم  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم رد  الاک  لیوحت  .نامزاس  تسارح  لک  هرادا  هدنیامن  طسوت  الاک  دیئات  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور   10 روتکاف ؛ باسح  هیوست  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  اتفا  زوجم  نتشاد  .دشاب  یم  یمازلا  یلم  هسانش  نتشاد  .یلزنا  دازآ  هقطنم  نامزاس 

4313151656 یتسپ :  دک  تحایس ،  تراجت و  زاف  یحتاف - دیهش  راولب  یلزنا - دازآ  هقطنم  نالیگ - یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44054011-013  ، 4405-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34438006-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: 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

یهار6355688 راهچ  قرب  ظفاحم  هکبش -  تحت  زاس  هریخذ  لانرتنیا -  کسید  هحفص 117)دراه  )  nvrnvr

یهار یهار راهچ   راهچ قرب   قرب ظفاحم   ظفاحم هکبش -  -  هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ لانرتنیا -  -  لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 160160

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

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

زا 175 ھحفص 118 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) video wallvideo wall  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یوضر ناسارخ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  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 11 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  یمالعا  دک  ناریا   . دوش هعلاطم  تسیاب  یم  تسویپ  لیاف  روتینام .  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000041000046 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شناد نارتسگ  انرب  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  یتراجت  مان   GVL-55JH18 لدم  in 55 زیاس  video wall یرس  LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  یمالعا  دک  ناریا   . دوش هعلاطم  تسیاب  یم  تسویپ  لیاف  روتینام .  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9187511111 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  داشرا -  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37651001-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37627552-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

video wall :: 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

رد6354534 تبث  تهج  افرص  یمالعا  دک  ناریا   . دوش هعلاطم  تسیاب  یم  تسویپ  لیاف  روتینام .  دیرخ 
.دشاب یم  هناماس 

هحفص 119) )  video wallvideo wall

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

.دشاب .دشاب یمیم   هناماس   هناماس ردرد   تبث   تبث تهج   تهج افرص   افرص یمالعا   یمالعا دکدک   ناریا   ناریا  . . دوش دوش هعلاطم   هعلاطم تسیاب   تسیاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف روتینام .  .  روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 16 116 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 175 ھحفص 119 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3628942
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/a4rbjqvh6wvzf?user=37505&ntc=6354534
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6354534?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

راهب هرامش 1  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6355453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افطل .تسا  ماجنا  لاح  رد  قیرح  مالعا  متسیس  .تسا  دوجوم  راک  نایاپ  یهاوگ.میدنمزاین  روسناسآ  درادناتسا  هیدات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دننک 09153203930 تکرش  دهشم  رد  یاه  یگدنیامن 

1101090296000065 زاین :  هرامش 
راهب هرامش 1  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
دادعت 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9136616133 یتسپ :  دک  راهب ،  هرامش 1 هاگنامرد  7و9- راهب نیب  - راهبارعشلا کلم  -خ  جیسب نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37625023-051  ، 38553976-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38524049-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: 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

هاگدورف6353704 قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ  ، هحفص 9)یحارط قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6354478 مالعا  یزکرم  هحفص 55)لنپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

پول و6354726 تراک  ددع  هارمه 4  هب   GENT دنرب  VIGILON PLUS پول ریذپ 4  سردآ  لنپ 
یلخاد رتنیرپ 

هحفص 55) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6355050 مالعا  هحفص 55)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

روسناسآ6355453 درادناتسا  هحفص 9)هیدات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

روسناسآ روسناسآ درادناتسا   درادناتسا هیدات   هیدات ناونع : : ناونع 162162

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 " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ6354682 کالپ  نیبرد  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 105)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرایهد6355475 تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 46)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نهآ بوذ  نداعم  شیوپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

pmzaco.com :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا هدش  وپد  یاه  هلطاب  ماجحا  هبساحم  هدش و  ماجنا  بیرخت  نیمخت  یفارگوپوت و  یاه  هشقن  هیهت  یرادرب و  هشقن  تامدخ  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یرادیرخ  طیارش  دجاو  ناگدننک  نیمأت  قیرط  زا  ار  یدابهپ )   ) ییاوه یرادرب  ریوصت  شور  زا  هدافتسا  اب  ندعم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نهآ بوذ  نداعم  شیوپ  تکرش  رتفد  هقبط 3 ، نامتخاس 168 ، راولب ، یراجت  عمتجم  بنج  تلم ، ناتسوب  راولب  ناهفصا ، سردآ   :: سردآ سردآ

یلخاد 208  36241412 :: نفلت pmzaco.comنفلت تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف :: info@pmzaco.comسکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدش و6355165 ماجنا  بیرخت  نیمخت  یفارگوپوت و  یاه  هشقن  هیهت  یرادرب و  هشقن  تامدخ  یارجا 
هدش وپد  یاه  هلطاب  ماجحا  هبساحم 

هحفص 121) دابهپ  ( دابهپ

وپد وپد یاه   یاه هلطاب   هلطاب ماجحا   ماجحا هبساحم   هبساحم وو   هدش   هدش ماجنا   ماجنا بیرخت   بیرخت نیمخت   نیمخت وو   یفارگوپوت   یفارگوپوت یاه   یاه هشقن   هشقن هیهت   هیهت وو   یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
هدش هدش

163163

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

2001001467000232 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353784 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(س ) ینیسح نیعبرا  راوز  ددرت  لیهست  روظنم  هب  هباذچ  یزرم  هنایاپ  هطوحم  یهدناماس  هناخاقس و  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

(س ) ینیسح نیعبرا  راوز  ددرت  لیهست  روظنم  هب  هباذچ  یزرم  هنایاپ  هطوحم  یهدناماس  هناخاقس و  ثادحا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
13,647,017,169 یلام :  دروآرب 

لایر   683,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/03/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هکلف نیب  ردص - یسوم  ماما  نابایخ  هیناما - زاوها - هرامش 1 :  نامتخاس  سردآ   ، 6133448835 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
فراع نابایخ  تعاس و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هباذچ6353784 یزرم  هنایاپ  هطوحم  یهدناماس  هناخاقس و  ثادحا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
(س) ینیسح نیعبرا  راوز  ددرت  لیهست  روظنم  هب 

هحفص 26) ددرت  ( ددرت

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

یتعنص6354217 یاه  برد  یکینورتکلا  لفق  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 97) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هاگتسد6355692 رلرتنک 2 متسیس  -- ددع ناوختراک 4 هیاپ  -- ددع هحفص 46)ناوختراک 31 یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرایهد6355475 تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 46)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یئوردوخ6355722 فلخت  تبث  هناماس  هحفص 29)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

نیعبرا نیعبرا راوز   راوز ددرت   ددرت لیهست   لیهست روظنم   روظنم هبهب   هباذچ   هباذچ یزرم   یزرم هنایاپ   هنایاپ هطوحم   هطوحم یهدناماس   یهدناماس وو   هناخاقس   هناخاقس ثادحا   ثادحا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
(( سس )) ینیسح ینیسح

164164

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرایهد6355475 تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 46)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادابآ قرب  یورین  دیلوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

AEPG-114-1401-15 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6354927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AFFF %3 یناشن شتآ  موف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AFFF %3AFFF %3  یناشن یناشن شتآ   شتآ موف   موف ناونع : : ناونع 165165

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سخرس ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  تهج  یرتیل  رکنات 3000   2 با نزاخم  یشک  یساش  هژورپ  یارجاو  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090465000058 زاین :  هرامش 

سخرس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 50 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9381184883 یتسپ :  دک  رگراک ،  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524890-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

34526656-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگدورف6353704 قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ  ، هحفص 9)یحارط قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6354478 مالعا  یزکرم  هحفص 55)لنپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بصن و6354590 لمح ، هیهت ، یحارط ، هیور -(  گنر  نیباک  موف  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یراذگاو 
( هیور گنر  نیباک  موف  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

پول و6354726 تراک  ددع  هارمه 4  هب   GENT دنرب  VIGILON PLUS پول ریذپ 4  سردآ  لنپ 
یلخاد رتنیرپ 

هحفص 55) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6354927AFFF %3 یناشن شتآ  هحفص 9)موف  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6355050 مالعا  هحفص 55)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6355368 قاتا  کیتاموتا  قیرحءافطا  متسیس  یارجاو  هحفص 55)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6355414 ءافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 9)هصقانم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح افطا   افطا تهج   تهج یرتیل   یرتیل   30003000 رکنات   رکنات   22 بابا نزاخم   نزاخم یشک   یشک یساش   یساش هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا وو   تخاس   تخاس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 166166

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

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

زا 175 ھحفص 124 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روسناسآ6355453 درادناتسا  هحفص 9)هیدات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

افطا6355816 تهج  یرتیل  رکنات 3000   2 با نزاخم  یشک  یساش  هژورپ  یارجا  تخاس و  یراذگاو 
قیرح

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینتبم6355704 کینورتکلا  تظافح  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و  تازیهجت ، نیمات  یحارط ،
IT رب

هحفص 55) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقرس تقرس مالعا   مالعا متسیس   متسیس مالقا   مالقا ملق   ملق   99 ناونع : : ناونع 167167

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

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

زا 175 ھحفص 125 
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دأت ، تسویپ طیارش  مالعتسا ، تاصخشم  قباطم  تسیابیم  الاک   ، یناریا بوغرم  دنرب  تقرس  مالعا  متسیس  مالقا  ملق   9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یضاقتم 

1101092586000477 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایاپ تعنص  مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   MASA یتراجت مان   3STATION رت زاس  کولب   WL24/M12 4POLES یرزیل لماک  روسنس  الاک :  مان 
تس 8 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
یکزیراک یمیحر  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   GMK یتراجت مان   GM910 لدم نکاما  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

تراجت ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   MOLAVI AND MAHDAVI TRADING Co.L.L.C یتراجت مان   I-9105R لدم میب  یطخ  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
شیدنا رورس 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

الاک سراپ  تعنص  نیون  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ینوفلس  هتسب  یدنب  هتسب  عون   mm 1×1/5 رطق  m 100 لوط  PVC شکور سنج  ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 
فالک 10 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

نایداه جاح  اضر  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 1   W 40 ناوت  SF-6 لدم هعطق  وگدنلب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
زربلا یژرنا  باتزاب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  انروس  یتراجت  مان   BE12-7 لدم  Ah 7 رپمآ  V 12 ژاتلو  U.P.S دربراک دیسا  دیل  دلیس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

تسبرس یدامح  مرکا  هدننک  هضرع  عجرم   FIVE یتراجت مان   SCU-40 لدم وردوخ  وگدنلب  تشپ  یزلف  باق  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XVR13M04L لدم زمرق  نادرگ  غارچ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، دشاب یضاقتم  دأت  ، تسویپ طیارش  مالعتسا ، تاصخشم  قباطم  تسیابیم  الاک   ، یناریا بوغرم  دنرب  تقرس  مالعا  متسیس  مالقا  ملق   9 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  ینف و  داهنشیپ  هارمه  هب  لیمکت و  هطوبرم  مالعتسا 

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

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6354449( ربارکسا مرالآ و   - روتکتد  ) رلک زاگ  یزاس  یثنخ  هناماس  درکراک  تحصو  ینمیا  یهاوگ  هحفص 55)هیدات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تقرس6354917 مالعا  متسیس  مالقا  ملق  هحفص 125)9  روتکتد  ( روتکتد

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " 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

یتعنص6354217 یاه  برد  یکینورتکلا  لفق  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 97) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6353891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هئارا  دامن  هعجارم  تسا  هدشدیق  تسویپ  تسیلرد  الاک  لماک  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلاروتکاف

1101095143000607 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یمیلس اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   A170 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زادعب باسح  هیوست  ییاراد  یهاوگاب  هدوزفا  شزراو  تایلام  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناسرامیب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناینالغب رتکد  09163302694و09358099924  هرامش اب  ینف  یگنهامه  یراک  زور  هطوبرم 30 سانشراک  دیئاتو  الاک  لیوحت 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 168168

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  3 اهنیبرود =  اهنوفورکیم و  یارب  ادص  سکاب  لاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 1 اهنیبرود =  یارب  وئدیو  سکاب  لاو 
رتم 100 راددلیش =  هتشر  رود  ادص  لباک 

1201094162000169 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

ددع  3 اهنیبرود =  اهنوفورکیم و  یارب  ادص  سکاب  لاو  - 
ددع 1 اهنیبرود =  یارب  وئدیو  سکاب  لاو 
رتم 100 راددلیش =  هتشر  رود  ادص  لباک 

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

1401/12/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  زاین  یلک  حرش  قبط  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417466191 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  رذآ - نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66978942-021  ، 66469824-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66462349-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راددلیش راددلیش هتشر   هتشر رود   رود ادص   ادص لباک   لباک اهنیبرود -  -  اهنیبرود یارب   یارب وئدیو   وئدیو سکاب   سکاب لاو   لاو اهنیبرود   - - اهنیبرود وو   اهنوفورکیم   اهنوفورکیم یارب   یارب ادص   ادص سکاب   سکاب لاو   لاو ناونع : : ناونع 169169

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  مرف  قباطم  یتظافح  یاهمتسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000454 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
هاگتسد  رادقم 4  چیئوس - 

هاگتسد  رادقم 3  لسکیپاگم -  نیبرود 5 
ددع رادقم 600  هفرط -  کی  یسکلف  تسب 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 
هاگتسد رادقم 3  لسکیپاگم -  نیبرود 5 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  نامزاس  بنج  بلط -  دزیا  دیهش  هچوک  یدازآ -  راولب  ینیمخ -  ماما  نادیم  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4815715891

33360612-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

..و ..و هفرط   هفرط کیکی   یسکلف   یسکلف تسب   تسب لسکیپاگم -  -  لسکیپاگم   55 نیبرود   نیبرود چیئوس -  -  چیئوس ناونع : : ناونع 170170

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

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

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

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

6355070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LEICA-TS09-R500 نشیتسا لاتوت  یرادرب  هشقن  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095916000046 زاین :  هرامش 

ناریا یسدنهم  یللملا  نیب  هدننک :  رازگرب 
شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ... نولاژ و هیاپ -  هس  روشنم -  هطوبرم :  تاقلعتم  هارمه  هب   LEICA-TS09-R500 نشیتسا لاتوت  یرادرب  هشقن  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ربتعم  همان  تنامض  یتناراگ و  اب  دنبکآ  نیبرود  لماش  طقف  داهنشیپ  تسا  دنمشهاوخ 

دامرف لصاح  سامت  نایرفظم  هرامش 81282345  اب  زاین  تروص  رد 

1994643683 یتسپ :  دک  کالپ 6 ،  راطع  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81282320-021  ، 81280000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

81280000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرنه هزوح   :: 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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6355271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراوید هیاپ  ددع  هارمه 3  هب  ثوتولب و )....  یاف .  یاو   ) ترامسا نژیو  سکیا  چنیا  ید 55  یا  لا  هاگتسد   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005661000036 زاین :  هرامش 

یرنه هزوح  هدننک :  رازگرب 
یراوید هیاپ  ددع  هارمه 3  هب  ثوتولب و )....  یاف .  یاو   ) ترامسا اونسا  ای  نژیو  سکیا  چنیا  ید 55  یا  لا  هاگتسد   3 - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  6 دادعت : 

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

دریذپیم ماجنا  الاک  لیوحت  زا  سپ  دقن و  تروص  هب  تخادرپ  یداصتقا .  / یلم هسانش  ای  یلم  دک  ربتعم  روتکاف  شیپ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514756713 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  یبرغ  مهدزاود  هچوک  تسراخب  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88501186-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88501186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEICA-TS09-R500LEICA-TS09-R500 نشیتسا   نشیتسا لاتوت   لاتوت یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 171171

یراوید یراوید هیاپ   هیاپ ددع   ددع هارمه  33   هارمه هبهب   وو )....  )....  ثوتولب   ثوتولب یاف .  .  یاف یاو   یاو  ) ) ترامسا ترامسا نژیو   نژیو سکیا   سکیا چنیا   چنیا   5555 یدید   یایا   لالا   هاگتسد   هاگتسد   33 ناونع : : ناونع 172172

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا رد  لیوحتو  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  یتراظن  نیبرود  تهج  هزیناولاگ  یهجو  تشه  یرتم   12 هیاپ - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کارا یرادرهش 

1101005111000172 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  طیحم  ییانشور  دربراک   m 12 لوط  mm 3 تماخض  ST37 دالوف سنج  یهجو  تشه  یپوکسلت  ییانشور  هیاپ  الاک :  مان 
سراپ باتفآ  نشور  هر 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کارا یرادرهش  رابنا  رد  لیوحتو  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  یتراظن  نیبرود  تهج  هزیناولاگ  یهجو  تشه  یرتم   12 هیاپ - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33134751-086  ، 33136091-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33136090-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6353787AXIS ای یاهدنرب PANASONIC و  نایم  زا  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 202  هحفص 28)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6353849 طیارشو  تسیل  قبط  ( لسکیپاگم ماد 8  ) یجراخ هحفص 105)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6353891 یساکع  هحفص 28)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

رابنا6353954 هتسب  رادم  نیبرود  یارجا  هحفص 105)نیمات و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تارباخم6354090 رابنا  هتسب  رادم  نیبرود  یارجا  هحفص 28)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسا6354404 یزرواشک  کناب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ  دادرارق  ءاهب  مالعتسا 
تسویپ دادرارق  هنومن  طیارش و  قبط   - نیوزق

هحفص 105) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس6354440 کر  /SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  هحفص 62)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود تهج   تهج هزیناولاگ   هزیناولاگ یهجو   یهجو تشه   تشه یرتم   یرتم   1212 هیاپ هیاپ ناونع : : ناونع 173173
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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

ادص6354451 لباک  اهنیبرود -  یارب  وئدیو  سکاب  لاو  اهنیبرود  - اهنوفورکیم و  یارب  ادص  سکاب  لاو 
راددلیش هتشر  رود 

هحفص 28) نیبرود  ( نیبرود

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

روتکژورپ6354587 هحفص 105)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

..و6354652 هفرط  کی  یسکلف  تسب  لسکیپاگم -  نیبرود 5  هحفص 28)چیئوس -  نیبرود  ( نیبرود

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

ناجنز6354783 یرادرهش  دنمشوه  یاه  عطاقت  یسیطانغم  یاه  پول  هحفص 46)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6354979 تاصخشم  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 105)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6354995 نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 28)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6355070LEICA-TS09-R500 نشیتسا لاتوت  یرادرب  هشقن  هحفص 28)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

بعش6355262 گولانآو  لاتیجید  یاه  نیبرود  یرادهگنو  سیورس  هحفص 105)تباب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هارمه 63552713 هب  ثوتولب و )....  یاف .  یاو   ) ترامسا نژیو  سکیا  چنیا  ید 55  یا  لا  هاگتسد   3
یراوید هیاپ  ددع 

هحفص 28) نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6355372 رادم  نیبرود  هحفص 105)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مالعا6355375 یاهالاک  حرش  تسیل  قباطم  هطوبرم  تامزاول  هتسب و  رادم  نیبرود  یدادعت  دیرخ 
هدش

هحفص 105) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن6355399 نیبرود  تهج  هزیناولاگ  یهجو  تشه  یرتم   12 هحفص 28)هیاپ نیبرود  ( نیبرود

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

تلوب6355469 هتسب  رادم  هحفص 105)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرایهد6355475 تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 46)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب6355732 رادم  یاه  نیبرود  تخاس  ریز  هینبا  یارجا  دزمتسد  یقرب و  مزاول  هحفص 105)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناگزمره ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: 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 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6354612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( پیت  ) راون یور  یریگ  نابیتشپ  هاگتسد  دیرخ  لوا -  تبون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001309000124 زاین :  هرامش 

ناگزمره یا  هقطنم  بآ  یماهس   تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   LTO4 Ultrium 1/6TB RW Data Tape لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکراشم قاروا  بلاق  رد  امرفراک  میمصت  هب  هتسب  هدش  هئارا  باسحتروص   . دشاب یم  تسویپ  هب  یمالعا  ینف  تاصخشم  قبط  یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب روشک  لخاد  دیلوت  الاک   . تسا یمازلا  ناگدننک  نیمات  نفلت  نفلت 33932029 .  . دوب دهاوخ  تخادرپ  لباق  یدقن  تروص  هب  یمالسا و  هنازخ  دانسا  و 

7916795649 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس   تکرش  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33932030-076  ، 33335411-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31374333-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهبهب نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2789 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

behcco.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP MSL 3040 هاگتسد کی  رورس HP DL 380 G10 و  هاگتسد  هس  هارمه  هب  ( EMC Unity 480  ) زاس هریخذ  زیهجت  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( پیت پیت  ) ) راون راون یور   یور یریگ   یریگ نابیتشپ   نابیتشپ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 174174

HPHP  هاگتسد هاگتسد کیکی   وو     HP DL 380 G10HP DL 380 G10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد هسهس   هارمه   هارمه هبهب   ( ( EMC Unity 480EMC Unity 480  ) ) زاس زاس هریخذ   هریخذ زیهجت   زیهجت هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
MSL 3040MSL 3040

175175
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  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 18 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09126641561 .تسا زاین  دروم  رد 40  یرتم 40  ینهآ 6  یطوق )  لیفورپ (  هخاش  دادعت 70  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091319000178 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 
داژن ربنق  نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  لیدنب   m 6 لوط  mm 40 ضرع  mm 3 تماخض ینهآ  لیفورپ  الاک :  مان 

مرگولیک 70 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

میرک طابر  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه.تسا  زاین  دروم  رد 40  یرتم 40  ینهآ 6  یطوق )  لیفورپ (  هخاش  دادعت 70  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56885297-021  ، 55060243-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003745000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355408 :: هرازه هرازه :: 1401/12/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک  رازفا  تخس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رورس قاتارد  هدافتسا  تهج   SAN زاس هریخذ  هاگتسد  کی  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن  تفایرد  دیسر  هداد و  هناخریبد  لیوحت  هدرک و  رهم  کال و  تکاپ  رد  ار  شیف  لصا  یراذگراب و  هناماس  رد  تخادرپ و  یزیراو  شیف  نیمضت :  تاحیضوت 

19:00 تعاس : 1402/01/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیبدرا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  ظفاح  کرهش  لیبدرا   ، 5615717858 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

4040 ردرد     4040 یرتم   یرتم   66 ینهآ   ینهآ یطوق )  )  یطوق لیفورپ (  (  لیفورپ هخاش   هخاش   7070 ناونع : : ناونع 176176

رتویپماک رتویپماک رازفا   رازفا تخس   تخس دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 177177

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

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

زا 175 ھحفص 134 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3627615
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاس6353968 هریخذ  چیئوس  هاگتسد  کی  زاس و  هریخذ  هاگتسد  کی  اهرورس  بصن  هحفص 11)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرتملت6354185 ولبات   , یرتملت رازفا  مرن  تشادرب ,  لرتنک  ولبات   , یسلاپ یمجح  روتنک   , یا هناورپ  هحفص 46)ریش  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6354612( پیت  ) راون یور  یریگ  نابیتشپ  هاگتسد  هحفص 133)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6354994HP رورس هاگتسد  هس  هارمه  هب  ( EMC Unity 480  ) زاس هریخذ  زیهجت  هاگتسد  کی  دیرخ 
HP MSL 3040 هاگتسد کی  DL 380 G10 و 

هحفص 133) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رد 635532840 یرتم 40  ینهآ 6  یطوق )  لیفورپ (  هخاش  هحفص 133)70  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رتویپماک6355408 رازفا  تخس  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 133)هصقانم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

چیئوس6355412 هاگتس  کی  زاس و  هریخذ  هاگتسد  کی  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
زاس هریخذ 

هحفص 11) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یهار6355688 راهچ  قرب  ظفاحم  هکبش -  تحت  زاس  هریخذ  لانرتنیا -  کسید  هحفص 117)دراه  )  nvrnvr

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

الاب6354173 تعرس  اب  ییوزاب  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 97) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6354801 ..( ودنب هار  ، یکیتسال هدننکادج   - تالآ نهآ   ) زاین دروم  حلاصم  دیرخ  یزاس و  هطوحم  هحفص 86)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیناکم6355313 ورتکلا  دنب  هحفص 86)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

الاب6354173 تعرس  اب  ییوزاب  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 97) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 175 ھحفص 135 

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


(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نالیگ ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  هب   IT رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001225000065 زاین :  هرامش 

نالیگ هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE-DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف هک  یناگدننک  نیمات  تمیق  داھنشیپ  تسا  یھیدب  .دشاب  یم  هخروم 1401/12/16  هبنش  هس  زور  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دھاوخن  تئارق  دنیامنن ، روھمم  لیمکت و  ار  مالعتسا 

4163935365 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  - یلزنا هداج   7 رتمولیک - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33888440-013  ، 34888444-013 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33720099-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش هبهب     ITIT رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 178178

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

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

زا 175 ھحفص 136 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3628369
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https://www.hezarehinfo.net


سراف یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب   HDD HP Server 300GB 15K SAS لدم رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000019000055 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ربتعم یتناراگ  اب   HDD HP Server 300GB 15K SAS لدم رورس  دراه  - 

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

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

ددرگ تمیق  داهنشیپ  تسویپ  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  یمازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهعرب  الاک  لیوحت  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

نفلت 07132252075 سراف  یا  هقطنم  بآ  تکرش  مرا  نابایخ  زاریش  سردآ : 

7143683685 یتسپ :  دک   ، www.FRRW.IR زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32252075-071  ، 32252094-071 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32252073-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد   :: 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 17 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ -  تسیل  قباطم  یتساوخرد  تازیهجت  چیوس -  رورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060044000070 زاین :  هرامش 

نیوزق ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اشگهر طابترا  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   MIGEI یتراجت مان   WPM-001 لدم یتعنص  رگال  اتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ -  تسیل  قباطم  یتساوخرد  تازیهجت  چیوس -  رورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414896818 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  هاگشناد  راولب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33901527-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33786578-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     HDD HDD HP Server HP Server 300GB 300GB 15K 15K SASSAS لدم   لدم رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 179179

چیوس چیوس وو   رورس   رورس ناونع : : ناونع 180180

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

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

زا 175 ھحفص 137 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادابآ یلحم  عبانم  زا  طقف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم  یلصا و  تنامض  اب  سانجا  یمامت 
تسویپ لیاف  قبط  اهنا  دادعت  سانجا و  یمامت 

1101095492000004 زاین :  هرامش 
نادابآ زکرم  یامیس  ادص و  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  گنژاوآ  هدننک  هضرع  عجرم   GIGABYTE یتراجت مان   PA65 لدم  Intel دربردام الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   PCD یتراجت مان   15K لدم  GB 900 تیفرظ رورس  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

یدبع هقیدص  هدننک  هضرع  عجرم  وید  یآ  روتینام  یتراجت  مان   BX W10 لدم یتوص  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   PCD یتراجت مان   G7 لدم  TB 1/2 تیفرظ رورس  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSTON یتراجت مان   DDR 3 2 GB لدم هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LGA یتراجت مان  هنایار  وی  یپ  یس  دربراک   W 10 نف الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ییافص نیسح  دمحم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GINBANG یتراجت مان   W 30 ناوت  V700 لدم رتویپماک  رکیپسا  الاک :  مان 

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

روبص یلع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN هدنزاس عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   ORAMAN لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318853111 یتسپ :  دک  نادابآ ،  زکرم  یامیس  ادص و  یبونج  هدراوب  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53228445-061  ، 53229506-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

53222207-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

هنایار هنایار سیک   سیک -- هنایار هنایار مرمر   -- یتوص یتوص متسیس   متسیس وگوگ   دنلب   دنلب -- رورس رورس لانرتنیا   لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه -- Inte lIntel دربردام   دربردام ناونع : : ناونع 181181
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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

تسویپ6353751 مالعتسا  حرش  هب   IT رورس هحفص 136)دیرخ  رورس  ( رورس

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

زاس6353968 هریخذ  چیئوس  هاگتسد  کی  زاس و  هریخذ  هاگتسد  کی  اهرورس  بصن  هحفص 11)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.ددرگ6354373 همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ -  تسیل  قباطم  یتساوخرد  تازیهجت  چیوس -  هحفص 62)رورس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ناتسا6354404 یزرواشک  کناب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ  دادرارق  ءاهب  مالعتسا 
تسویپ دادرارق  هنومن  طیارش و  قبط   - نیوزق

هحفص 105) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس6354439 یدنبرکیپ  لباق  یتعنص  سوریو  هحفص 29)ینتآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6354440 کر  /SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  هحفص 62)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ربتعم6354569 یتناراگ  اب   HDD HP Server 300GB 15K SAS لدم رورس  هحفص 136)دراه  رورس  ( رورس

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

تقرس6354917 مالعا  متسیس  مالقا  ملق  هحفص 125)9  روتکتد  ( روتکتد

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

6354994HP رورس هاگتسد  هس  هارمه  هب  ( EMC Unity 480  ) زاس هریخذ  زیهجت  هاگتسد  کی  دیرخ 
HP MSL 3040 هاگتسد کی  DL 380 G10 و 

هحفص 133) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس6355368 قاتا  کیتاموتا  قیرحءافطا  متسیس  یارجاو  هحفص 55)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

چیوس6355377 هحفص 136)رورس و  رورس  ( رورس

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

رورس6355382 قاتا  هحفص 62)ییاجباج  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتویپماک6355408 رازفا  تخس  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 133)هصقانم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار6355543 سیک  - هنایار مر  - یتوص متسیس  وگ  دنلب  - رورس لانرتنیا  کسید  دراه  -Intel هحفص 136)دربردام رورس  ( رورس

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

تروپ6355603 لماش 8  ید  یا  رلاک  تروپ  تیفرظ 198  یاراد  Ds1000 لدم Ip نفلت زکرم  هاگتسد  کی 
روپ گول و30  انا  کرتشم  تروپ  یرهش 160

هحفص 62) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هدوسرف6355800 یاهکراپ  یزاسزاب  یتاغیلبت 2 - یاهولبات  بصن  تخاس و  -1 لماش :  هصقانم  ناونع   7
رباعم یارب  تالحم  یهدناماس  رهش 4- حطس  یاههرادج  یزاس  ابیز  وراگن  راوید  حطس 3-

رورس تازیهجت  دیرخ  تخاس 6- شیپ  راوید  ینتب  تاعطق  بصن  لمح و  یریگراب  هیهت  یوک 5-
رهش حطس  یتشادهب  سیورس  لیمکت  یزاسزاب و  ثادحا و  هکبش 7- جیروتسا و  یزکرم 

هحفص 11) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

52460928 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/19هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DSL 6000 هاگتسد تهج   RX روسنس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 07 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6354250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DSL 6000DSL 6000 هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج   RXRX  روسنس روسنس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 182182

P/F FLOWSERVE SUBMERSIBLE CENT PUMP TYPEP/F FLOWSERVE SUBMERSIBLE CENT PUMP TYPE ناونع : : ناونع 183183
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تسیل طیارش  قبط  یراذگراب  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   / P/F FLOWSERVE SUBMERSIBLE CENT PUMP TYPE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001034006688 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   HD785-5 کارتپماد مانید  دربراک  لماک  عون  روتاتسا  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1402/01/01 زاین :  خیرات 
ایاپ هعسوت  جامآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایاپ  هعسوت  جامآ  هدنزاس  عجرم  یتعنص  پمپ  لیس  لاکیناکم  گنیتام  گنیر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

ناریپمپ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریپمپ  یتراجت  مان  روانش  پمپ  ورتکلا  دربراک  ( PT 100(7A لدم یترارح  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/01 زاین :  خیرات 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ZOOMLION هدنزاس عجرم   ZD320-3 رزودلوب ریگنش  دربراک  یزلف  عون  چیپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

زیربت یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   LPHA 55316 BN BFK 42 لدم الخ  پمپ  یدالوف  کسید  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/01 زاین :  خیرات 
هاشنامرک ژاپمپ  هدننک  هضرع  عجرم   oh2 لدم پمپ  ورتکلا  یزلف  هناورپ  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

سخرس وربش  هدننک  هضرع  عجرم  پمپ  نایار  هدنزاس  عجرم   A9-52HP لدم یتعنص  روانش  پمپ  گنیروا 734  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1402/01/01 زاین :  خیرات 
هاشنامرک ژاپمپ  هدننک  هضرع  عجرم   oh2 لدم پمپ  ورتکلا  گنز  دض  لیتسا  یکیناکم  دنب  بآ  الاک :  مان 

تس 3 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

تعنص ورین  شهوژپ  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم   PUMP یتراجت مان   SV6-10 لدم یتعنص  پمپ  هساک  یکیناکم  شوب  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1402/01/01 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه 

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

83768073-021  ، 83768038-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ لامش  هقطنم  یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هبعش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دنرم روشک 

یقرش 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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  } یقاتا یتکاد و  تبوطر  امد و  روسنس  راشف - فالتخا  رتیمسنارت  - نبرک دیسکا  ید  رتیمسنارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  هب  تاصخشم  دادعت و 

1101004052000003 زاین :  هرامش 
دنرم روشک   برغ  لامش  هقطنم  یزاس  مرسو  نسکاو  تاقیقحت  هبعش  هدننک :  رازگرب 

هزادنا هدودحم  قاتا  یاوه  یبسن  تبوطر  امد و  یریگ  هزادنا  یارب   V 10-0 یجورخ لانگیس  هصخشم NTC20 Kohm و  اب  تبوطر  امد و  یقاتا  روسنس  الاک :  مان 
ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک  لویناه  یتراجت  مان   H7012B1023 ینف هرامش   C  ° یریگ 50-0

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

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط  ییرج  تمیق  دوش و  جرد  یلک  تمیق  هناماس  رددش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یتسویپ  تاصخشم  زا  ریغب  تمیق  داهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  هناماس  رد 

5435187759 یتسپ :  دک  زیربتدنرم ،  هداج  10 رتمولیکدنرم دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42399280-041  ، 42399288-041 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42399279-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقاتا یقاتا وو   یتکاد   یتکاد تبوطر   تبوطر وو   امد   امد روسنس   روسنس راشف - - راشف فالتخا   فالتخا رتیمسنارت   رتیمسنارت -- نبرک نبرک دیسکا   دیسکا یدید   رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 184184

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

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

زا 175 ھحفص 142 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3625822
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/balphk6khpncf?user=37505&ntc=6354619
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6354619?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یوضر ناسارخ  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: 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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش لماک  تسویپ  تسیل  امتح  - هباشم دکناریا  یرادا -  تاسیسات  قرب و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003820000031 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هوکش رون  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  الیآ  یتراجت  مان   w 20 ناوت یباتهم  گنر   SMD یا هناوتسا  فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رپ هدننک  نیمات  باختنا  یانبم  - یلخاد دیلوت  ناوت  رثکادح  نوناق  زا  هدافتسا  دشاب - یم  هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - دشاب یناریا  لوصحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  هرامش 09357246964  اب  رتشیب  تاعالطا  نتفرگ  تهج  - دشاب یم  تسویپ  تسیل  یراذگراب  ندومن و 

9179667976 یتسپ :  دک  یروهال ،  لابقا  راولب  شبن  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35022380-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

35018606-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو نفنف   روسنس -  -  روسنس یایا -  -  هناوتسا   هناوتسا فرصم   فرصم مکمک   پمال   پمال ناونع : : ناونع 185185

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   PH یریگ هزادنا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000470 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روشک  ENDRESS AND HAUSER هدنزاس عجرم   ENDRESS AND HAUSER یتراجت مان   CM42-CPS42 لدم نیالنآ   pH یریگ هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

برغ دنیآرف  زیهجت  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس 
ددع 26 دادعت : 

1402/03/01 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PHPH  یریگ یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 186186

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلریاو  روسنس  میس  اب  تبوطر  امد و  رگال  اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دارگیتناس هجرد  ات 10   5  - یامد یهاگشیامزآ  لاچخی  صوصخم 

دامرف یرادوخ  هباشم  دک  ناریا  هیارا  زا  افطل 
1101093354000113 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  روشک    قرش  لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
بط ناراتسه  هدننک  هضرع  عجرم  بط  ناراتسه  یتراجت  مان   DLS-12.s لدم رگال  اتید  امد  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  سخرسو  دهشمرد  شزومآ  بصن و  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  تادنتسم 20  هیارا  الاک و  تفایرد  زا  سپ  تخادرپ 

دهشم  رد  شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  یتناراگ و 10  لاس   2
تسا  فارصنا  هلزنمب  گولاتاک  روتکاف و  تسویپ  مدع 

 IMED هناماس رد  هدنشورف  تیوضع 
نفلت 05131918372

9184935987 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،   – 9 یقداص دیهش  یقداص - دیهش  راولب  دهشم - دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266041-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

37266037-051 :: 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

6354066DSL 6000 هاگتسد تهج   RX روسنس هحفص 140)نیمات  روسنس  ( روسنس

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

الاب6354173 تعرس  اب  ییوزاب  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 97) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6354250P/F FLOWSERVE SUBMERSIBLE CENT PUMP TYPE(140 هحفص روسنس  ( روسنس

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

یقاتا6354619 یتکاد و  تبوطر  امد و  روسنس  راشف - فالتخا  رتیمسنارت  - نبرک دیسکا  ید  هحفص 140)رتیمسنارت  روسنس  ( روسنس

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

6354784 ... نف و روسنس -  یا -  هناوتسا  فرصم  مک  هحفص 140)پمال  روسنس  ( روسنس

دارگیتناس دارگیتناس هجرد   هجرد   1010 اتات     55  - - یامد یامد یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ لاچخی   لاچخی صوصخم   صوصخم سلریاو   سلریاو روسنس   روسنس میس   میس اباب   تبوطر   تبوطر وو   امد   امد رگال   رگال اتید   اتید ناونع : : ناونع 187187
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تقرس6354917 مالعا  متسیس  مالقا  ملق  هحفص 125)9  روتکتد  ( روتکتد

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

6355515PH یریگ هزادنا  هحفص 140)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6355529GAS DETECTION WSS-9850562 زاگ رگ  ناشن  هحفص 55)هاگتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

63556615  - یامد یهاگشیامزآ  لاچخی  صوصخم  سلریاو  روسنس  میس  اب  تبوطر  امد و  رگال  اتید 
دارگیتناس هجرد  ات 10 

هحفص 140) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم چوس و  رتویپماک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000559 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
EXPLOSION PROOF ELECTRICAL JUNCTION یتراجت مان   EJB 101 لدم  mm 165 عافترا  216x130 mm زیاس راجفنا  دض  میسقت  هبعج  الاک :  مان 

نایراد تاسیسات  قرب و  هدننک  هضرع  عجرم   BOX
ددع 2 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP390-5 لدم  POE تنرتا روا  رواپ  روتپادآ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315141-077  ، 31315605-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتپادآ روتپادآ راجفنا / / راجفنا دضدض   میسقت   میسقت هبعج   هبعج تاقلعتم / / تاقلعتم وو   چوس   چوس وو   رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 188188

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  ینمیا  دراوم  راک و  حرش  متشه , هاگشیالاپ  یقرب  یاه  ولبات  اه و  ریگچیئوس  یور  رب  یگنر  گت  بسچرب و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدروآ 

1101096412000705 زاین :  هرامش 
متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

, تسا هدش  هدروآ  تسویپ  رد  ینمیا  دراوم  راک و  حرش  متشه , هاگشیالاپ  یقرب  یاه  ولبات  اه و  ریگچیئوس  یور  رب  یگنر  گت  بسچرب و  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف 07731319348 ماهبا  عفر  تهج  تاصخشم 

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

31319558-077  ، 31319501-077 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیالاپ هاگشیالاپ یقرب   یقرب یاه   یاه ولبات   ولبات وو   اهاه   ریگچیئوس   ریگچیئوس یور   یور ربرب   یگنر   یگنر گتگت   وو   بسچرب   بسچرب بصن   بصن ناونع : : ناونع 189189

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک هاگورین  راخب  دحاو 3  یور  اهنآ  یزادنا  هار  بصن و  اب  هارمه   ACC ریگچیئوس ییوشک  لوژام  ددع  ود  تخاس  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هباشم  دک  یباختنا  دک  ) .تسویپ ذانسا  قباطم 

1101001583000081 زاین :  هرامش 
نامرک قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

یبیکرت لکیس  هاگورین  راخب  دحاو 3  یور  رب  اهنآ  یزادنا  هار  بصن و  اب  هارمه   ACC ریگچیئوس ییوشک  لوژام  ددع  ود  تخاس  تامدخ  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسا هباشم  دک  یباختنا  دک  ) .تسویپ مالعتسا  دانسا  قباطم  نامرک  ینامیلس  دبهپس  دیهش 

7619634441 یتسپ :  دک  کالپ 36 ،  هرامش 16 ،  هچوک  هعمج ،  ماما  نابایخ  یمالسا ،  یروهمج  راولب  نامرک ،  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32483589-034 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32442333-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین راخب   راخب دحاو  33   دحاو یور   یور اهنآ   اهنآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه   ACCACC  ریگچیئوس ریگچیئوس ییوشک   ییوشک لوژام   لوژام ددع   ددع ودود   تخاس   تخاس تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 190190

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتنآ یرنف )  ) چیئوس تیمیل  لاتیجید  - هنامز  دنچ  تیمیل  درادناتسا -  ناشفا 1×2.5  میس  درادناتسا -  ناشفا 1.5×1  میس  یفرصم - : داوم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... و راد - 

تسویپ  تسیل  قبط  قرب  هاگراک  یفرصم  داوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101003220000140 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روتکاتنک الاک :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
هاشنامرک هاشنامرک ،  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تسیل  قبط  قرب  هاگراک  یفرصم  داوم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715847135 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  لک  هرادا.هیظفاح  هار  هس.یتشهب  دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38378224-083  ، 8348048-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38359051-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اکن یمیلس  دیهش  قرب  دیلوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش  1401/12/08: شیامن خیرات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/12/15: اضقنا

tender.tpph.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اکن یمیلس  دیهش  هاگورین   V94.2 یزاگ دحاو  کیرتکلا  تظافح  ریگچیئوس و  یرطاب و  شخب  یکدی  مزاول  دیرخ  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وکسیس6353884 هحفص 62)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

تیمیل تیمیل لاتیجید   - - لاتیجید هنامز   هنامز دنچ   دنچ تیمیل   تیمیل درادناتسا -  -  درادناتسا   2 .52 .5 ×× 11 ناشفا   ناشفا میس   میس درادناتسا -  -  درادناتسا   11 ×× 1 .51 .5 ناشفا   ناشفا میس   میس یفرصم - : - : یفرصم داوم   داوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ...  ... وو راد -  -  راد نتنآ   نتنآ یرنف ) ) یرنف  ) ) چیئوس چیئوس

191191

هاگورین هاگورین   V94.2V94.2 یزاگ   یزاگ دحاو   دحاو کیرتکلا   کیرتکلا تظافح   تظافح وو   ریگچیئوس   ریگچیئوس وو   یرطاب   یرطاب شخب   شخب یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 192192

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 175 ھحفص 149 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l2ejfyr9rt6nf?user=37505&ntc=6355700
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6355700?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7a4fb8wpdzzsr?user=37505&ntc=6355712
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6355712?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

6353922Ws-c2960X-24TS-L(62 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاس6353968 هریخذ  چیئوس  هاگتسد  کی  زاس و  هریخذ  هاگتسد  کی  اهرورس  بصن  هحفص 11)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6354267CORTEM MOTOR CONTROL CENTER(46 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

.ددرگ6354336 همیمض  روتکاف  شیپ  افطل  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشم   ، هنایار هکبش  اتید  هحفص 62)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6354440 کر  /SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  هحفص 62)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یربیاس6354650 یتینما و  لیاسو  هحفص 29)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

..و6354652 هفرط  کی  یسکلف  تسب  لسکیپاگم -  نیبرود 5  هحفص 28)چیئوس -  نیبرود  ( نیبرود

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

روتپادآ6354675 راجفنا / دض  میسقت  هبعج  تاقلعتم / چوس و  رتویپماک و  هحفص 146)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

هاگشیالاپ6354942 یقرب  یاه  ولبات  اه و  ریگچیئوس  یور  رب  یگنر  گت  بسچرب و  هحفص 146)بصن  چیئوس  ( چیئوس

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

هنایار6355004 هکبش  اتید  هحفص 62)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

اهنآ6355200 یزادنا  هار  بصن و  اب  هارمه   ACC ریگچیئوس ییوشک  لوژام  ددع  ود  تخاس  تامدخ 
هاگورین راخب  دحاو 3  یور 

هحفص 146) چیئوس  ( چیئوس

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

6355210WS-C3750X- چیئوس -  C3750 X -24T-S چیئوس  - C3KX-NM-10G تینوی نیمات - :
12S-SD

هحفص 62) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6355410BROCADE یتراجت مان   DS-6510R-B لدم  SAN هکبش اتید  چیئوس  هحفص 62)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6355412 هاگتس  کی  زاس و  هریخذ  هاگتسد  کی  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
زاس هریخذ 

هحفص 11) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تیمیل6355700 درادناتسا -  ناشفا 1×2.5  میس  درادناتسا -  ناشفا 1.5×1  میس  یفرصم - : داوم  دیرخ 
 ... و راد -  نتنآ  یرنف )  ) چیئوس تیمیل  لاتیجید  - هنامز  دنچ 

هحفص 146) چیئوس  ( چیئوس

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

هاگورین6355712  V94.2 یزاگ دحاو  کیرتکلا  تظافح  ریگچیئوس و  یرطاب و  شخب  یکدی  مزاول  هحفص 146)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رینم کرام  یچیوس  لفق  یپوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006366 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ نوتسیترآ  هدننک  هضرع  عجرم  رینوم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MONIR یتراجت مان  هرایش  ود  لدم   cm 7 لوط یچوس  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 

یمیش
ددع 1,100 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدنشورف  هدهعرب  هیلخت  یریگراب و  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  ینف  تاداهنشیپ 

45 یرابتعا تخادرپ 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24502-061  ، 34442070-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رینم رینم کرام   کرام یچیوس   یچیوس لفق   لفق یپوت   یپوت ناونع : : ناونع 193193

 ...  ... وو رتم   رتم رپمآ   رپمآ  / / رتم رتم هلر   هلر // هکبش هکبش چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 194194

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  8 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006332 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1402/01/24 زاین :  خیرات 

چوس هبعج  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/24 زاین :  خیرات 
رتم هلر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/24 زاین :  خیرات 

راشف هلر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1402/01/24 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1402/01/24 زاین :  خیرات 

رتم رپمآ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1402/01/24 زاین :  خیرات 
رتم رپمآ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1402/01/24 زاین :  خیرات 

یکیرتکلا سناکرف  رتم  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1402/01/24 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رینم6353831 کرام  یچیوس  لفق  هحفص 152)یپوت  چوس  ( چوس

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

وکسیس6353884 هحفص 62)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6354161 ... رتم و رپمآ   / رتم هلر  / هکبش چوس  هحفص 152)دیرخ  چوس  ( چوس

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

روتپادآ6354675 راجفنا / دض  میسقت  هبعج  تاقلعتم / چوس و  رتویپماک و  هحفص 146)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

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

زا 175 ھحفص 152 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/purchaseNeedView.do?method=showNeedDetailInfo&requestId=3623373
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dqgk5jhaj4gqd?user=37505&ntc=6354161
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6354161?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کارا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد  دروم  تسا  هباشم  دک  ناریا  - کارا هاگشناد  رتائت  یفمآ  ریوصت  توص و  یصصخت  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09183640316 دشاب

1101004598000208 زاین :  هرامش 
کارا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یللملا نیب  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   DATAVIDEO هدنزاس عجرم   DATAVIDEO یتراجت مان   SE-650 لدم هلاناک  یریوصت 4  رسکیم  الاک :  مان 
هژارف نارهت 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  زا  سپ  الاک  هنیزه  - هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  - یمازلا روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض  - کارا هاگشنادرد  تکرش  هدنیامنروضحابالاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تنامض  یتناراگ و  تراک  هئرادشاب  یم  یریگیپ  لباق  یلام  دحاو  زا  هاگشناد  یلام  لحارم  یط  رادربهرهب و  سانشراک 

3815688138 یتسپ :  دک  کارا ،  هاگشناد  یتشهبدیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32621684-086  ، 32621530-086 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32621531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتائت رتائت یفمآ   یفمآ ریوصت   ریوصت وو   توص   توص یصصخت   یصصخت مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 195195

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  قوف  مالقا  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030403000030 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   LOGITECH یتراجت مان   PTZ PRO لدم یزیمور  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

وریپسا دیراورم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   LOGITECH INTERNATIONAL S A هدنزاس عجرم  کتیجال  یتراجت  مان   C930 لدم هنایار  مک  بو  الاک :  مان 

هچراپکی لاصتا  هعسوت  حرط و 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
یکینورتکلا هدنزاس  عجرم  زاریش  توصردنت  یکینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  ردنت  یتراجت  مان   TE400P لدم  W 400 ناوت لمح  لباق  وکا  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

زاریش توصردنت 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط  قوف  مالقا  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7914913169 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  بنج  یرافغ  هللا  تیآ  نابایخ  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33313412-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33313412-076 :: 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

هاگتسد6353969 دیرخ 11 یدیشروخ 2 - یاه  لولس  تازیهجت  عاونا  دیرخ  - 1 لماش :  تازیهجت  دیرخ 
یتوصارف بای  تشن  لباک -  رتست  تازیهجت  عاونا 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رتائت6354222 یفمآ  ریوصت  توص و  یصصخت  هحفص 154)مزاول  توص  ( توص

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

هنایار6354687 مک  بو  یزیمور  - سنارفنک  وئدیو  هحفص 154)هاگتسد  توص  ( توص

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

ناجنز6354783 یرادرهش  دنمشوه  یاه  عطاقت  یسیطانغم  یاه  پول  هحفص 46)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هنایار هنایار مکمک   بوبو   یزیمور   - - یزیمور سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 196196

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

هارمه 63552713 هب  ثوتولب و )....  یاف .  یاو   ) ترامسا نژیو  سکیا  چنیا  ید 55  یا  لا  هاگتسد   3
یراوید هیاپ  ددع 

هحفص 28) نیبرود  ( نیبرود

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

هنایار6355543 سیک  - هنایار مر  - یتوص متسیس  وگ  دنلب  - رورس لانرتنیا  کسید  دراه  -Intel هحفص 136)دربردام رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6353728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  یرازگراب  خیرات  زا  زور  تدم 3  فرظ  هنومن  لاسرا  اب  زکرم  نیا  دات  دروم  لخاد  دیلوت  گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000325 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
عجرم داگراساپ  تمالس  میمش  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL ECONET یتراجت مان   SMART3 TOCO لدم یکشزپ  بورپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

MEDICAL ECONET هدنزاس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ شورف  دیلوت و  هقباس ی  لاس  لقادح 5  تادنتسم  ددرگ - یرازگراب  امازلا  دیلوت  زوجم  روتکاف و  شیپ  ، دمیآ یهاوگ  - تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09155097128- هدننک نیمات  اب  هیلخت  لمح و  هنیزه  - ددرگ

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8403015-0513  ، 38453250-051 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس ردرد   یرازگراب   یرازگراب خیرات   خیرات زازا   زور   زور تدم  33   تدم فرظ   فرظ هنومن   هنومن لاسرا   لاسرا اباب   زکرم   زکرم نیا   نیا دات   دات دروم   دروم لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 197197

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لوفزد 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 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6353885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بط صیخشت  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095862000223 زاین :  هرامش 

لوفزد یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
گیتا یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   R261T لدم  in 26 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ روتکاف  شیپ.دشابیم  تسویپ  تساوخرد.دشابیم  هدننک  نیمات  دهع  رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسر.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدجسم .دشابیم 09169438335  هام  تخادرپ.دوش 1 

6176944487 یتسپ :  دک  رتشوش ،  لوفزد  هداج  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42276500-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

42276500-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بطبط صیخشت   صیخشت روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 198198

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  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 14 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم و هزور  تخادرپ 15  .دشابیم  دات  دروم  وریپسا  یتناراگ  اب   Asus VP228HE چنیا روتینام 22  و  هدوب ، هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

1101099226000130 زاین :  هرامش 
نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   AOC یتراجت مان   V22T لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

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

شیپ یراذگراب  دشابیم و  هزور  تخادرپ 15  .دشابیم  دات  دروم  وریپسا  یتناراگ  اب   Asus VP228HE چنیا روتینام 22  و  هدوب ، هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف 

1457813481 یتسپ :  دک  الپ ک6 ،  وگتسار  یعراز  دیهش  یلامش  شوخ  یدازا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64015426-021  ، 64015000-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

66943093-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وو دشابیم   دشابیم هزور   هزور   1515 تخادرپ   تخادرپ .دشابیم   .دشابیم دات   دات دروم   دروم وریپسا   وریپسا یتناراگ   یتناراگ اباب     Asus  VP228HEAsus VP228HE  چنیا چنیا   2222 روتینام   روتینام وو   هدوب ، ، هدوب هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع
.تسا .تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یراذگراب   یراذگراب

199199

USBUSB  لوط لوط شیازفا   شیازفا لباک   لباک وو     HDMIHDMI لباک   لباک وو   یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 200200

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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USB لوط شیازفا  لباک  لباک HDMI و  یتعنص و  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

1101092935001073 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماظن هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   OCT یتراجت مان   KVM لدم  USB طبار لباک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1402/01/24 زاین :  خیرات 
یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SCOPE یتراجت مان  روتکژرپ  وئدیو   usb طبار لباک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1402/01/24 زاین :  خیرات 

یرادا یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   BENQ یتراجت مان   PH550 لدم  in 55 چنیا بسح  رب  رگشیامن  زیاس  یتعنص  روتینام  الاک :  مان 
زادرپ نایار  ناتسزوخ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/24 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140100 لدم  m 10 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/24 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

84120996-021  ، 84129-021 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ecg لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000766 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 : 
1401/12/18 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 دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6354395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ لیمکت  اهب  شسرپ  مرف  روتکاف و  شیپ  تسویپ (  قباطم  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030012000152 زاین :  هرامش 

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  40 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818674731 یتسپ :  دک  نراق ،  شبن  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329164-011  ، 33302807-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33329006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ecgecg  لباک لباک ناونع : : ناونع 20120 1

(( ددرگ ددرگ لیمکت   لیمکت اهب   اهب شسرپ   شسرپ مرف   مرف وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ (  (  تسویپ قباطم   قباطم روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 202202

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Hdmi IPS روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد دادعت 35  " 19
هاگتسد دادعت 5  " 24

1101004075000019 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  روتینام  لدم  تاصخشم و  یواح  روتکاف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715563665 یتسپ :  دک  نمهب ،  هار 22  هس  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38253801-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38239586-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   55 دادعت   دادعت هاگتسد  2424 " " هاگتسد   3535 دادعت   دادعت " " Hdmi IPS 19Hdmi IPS 19 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 203203

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  رب  لمح  کیمونوگرا  یدروبیک  ریز  هیاپ  ددع  روتینام و30  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  ددع  هباشم 30  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ سکع  قبط 

1101092130000231 زاین :  هرامش 
ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   MS3 لدم روتینام  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   MS1 لدم روتینام  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ سکع  قبط  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  کیمونوگرا  یدروبیک  ریز  هیاپ  ددع  روتینام و30  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  ددع  هباشم 30  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسرل ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  سرگاز  نیزنب  پمپ  بنج  یتعیرش  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6818643847

33303026-066  ، 33310205-066 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33310205-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیمونوگرا کیمونوگرا یدروبیک   یدروبیک ریز   ریز هیاپ   هیاپ وو   روتینام   روتینام کیمونوگرا   کیمونوگرا هدنرادهگن   هدنرادهگن هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 204204

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6354824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، تسا رظن  دم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  هریغ  رگپاچ و  روتینام ،  دننام  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا 

1101003271000043 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک   BROTHER یتراجت مان   HL 2700 لدم رتویپماک  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یگنهامه 03531384324 نفلت  تسا ،  دزی  ناتسا  نکسم  کناب  لیوحت  لحم  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسراو  لمح  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرفعج سدنهم 

8916847388 یتسپ :  دک  یحالف ،  راسمیت  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38250512-035 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38242084-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک کرمگ   :: 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 12 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6354845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، ، تسا تسا رظن   رظن دمدم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هریغ   هریغ وو   رگپاچ   رگپاچ روتینام ،  ،  روتینام دننام   دننام یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ قاصلا   قاصلا

205205

...رگپاچ ...رگپاچ -- هنایار هنایار ناونع : : ناونع 206206

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هدوزفا شزرارب  تایلام  نودباهتمیق.یتناراگاب  هارمه  تسویپ  تسیل  قبط  تادنتسمدشاب  یم  هباشمدک  ناریا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدننک  نیمآت  هدهع  هب  لاسراو  لمح  هنیزهدشاب 

1101004531000010 زاین :  هرامش 
شیک کرمگ  هدننک :  رازگرب 

سیرتام تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   pro20-EDT-6QC لدم  All in One هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
نایسراپ رترب  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زبس  نیمزرس  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هنایمرواخ
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   LS24RF625HH لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

کینورتکلا ماس 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 5200  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه.دشاب  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  اه  تمیق.یتناراگ  اب  هارمه  تسویپ  تسیل  قبط  تادنتسم.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدننک  نیمآت  هدهع  هب  لاسرا  و 

7941798375 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  هاگردنب  شیک -  ناگزمره -  ناتسا  شیک ،  هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44423398-076 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

44420510-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

22inch زیاس  LED روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001530000091 زاین :  هرامش 

هاشنامرک هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
یناریا  ربتعم  یاهدنرب  زا   VGA,HDMI یدورو یاهتروپ   IPS لنپ هب  زهجم   22inch زیاس  LED روتینام - 
دشاب  HDMI لباک کی  لباک VGA و  کی  یاراد  یتسیاب  یم  روتینام  ره  نتراک  لخاد  تسا  رکذ  هب  مزال  : هتکن

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  200 دادعت : 

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

ناتسا یموب  تکزش  دشاب ، یا  هنایار  تامدخ  یفنص  ماظن  نامزاس  زوجم  یاراد  یتسرپرس ، ای  هبعش  لحم  رد  ضیوعت  یتناراگ  هام  لقادح 18   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ( ....اتف  ) یتینما یاهداهن  زا  کرادم  یاراد  تساب  یمتکرش  دشاب ، کیتامروفنا  یلاع  یاروشزوجم  یاراد  تکرش  ، دشاب هاشنامرک 

6714616441 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  روما  تیریدم  یدازآ -  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38228232-083 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

38228232-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2222 inchinch زیاس   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 207207

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6355304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  تاصخشم  ( روتینام.رتنیرپ.سیک ) رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005943000715 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
HP یتراجت مان  لدم 5550  یگنر  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان  ( MAX-(1855 لدم یا  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
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 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیبرابنا ناکم  - هدنرب مالعا  زادعب  زور  2 رثکادحروتکاف سنج و  لیوحت  - هطوبرم سانشراک  طسوت  دات  - هباشم اهدک  ناریا  - یدقن تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسرامیب

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

52832008-061 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

52833008-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( روتینام.رتنیرپ.سیک روتینام.رتنیرپ.سیک )) رتویپماک رتویپماک ناونع : : ناونع 208208

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

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

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

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

6355326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دکناریا  چنیا  زیاس 55   GDS-55KU45 لدم سالپ  یج  یتعنص  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093254000011 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یسرزاب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 55 زیاس  55SE3B لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دکناریا  چنیا  زیاس 55   GDS-55KU45 لدم سالپ  یج  یتعنص  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931374598 یتسپ :  دک  شناد ،  نادیم  شبن  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32246801-084 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32246808-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   5555 زیاس   زیاس   GDS-55KU45GDS-55KU45 لدم   لدم سالپ   سالپ یجیج   یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 209209

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  اقیقد  یراس  یادهش  هاگدورف  تاعالطا  یروانف  هرادا  زاین  دروم  لیاسو  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000324 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یتساوخرد  یالاک 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یراس  هاگدورف  ات  لمح  هنیزه 
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

نایدیفس 01133718100 سدنهم  سامت : هرامش 

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33718511-011  ، 33245417-011 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگدورف هاگدورف تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف هرادا   هرادا زاین   زاین دروم   دروم لیاسو   لیاسو یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 2 102 10

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

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

2001090592000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:30هرامش تعاس :   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6355541 :: هرازه هرازه :: 1401/12/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشرقاب  یرادرهش  گنیروتینام  نلاس  یرادهگن  یزادنا و  هار  زیهجت ،  دیرخ ، هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رهشرقاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهشرقاب  یرادرهش  گنیروتینام  نلاس  یرادهگن  یزادنا و  هار  زیهجت ،  دیرخ ، هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
35,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1402/01/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهشرقاب یرادرهش  یزرم  نامتخاس  گنس  رهش  یوربور  رهشرقاب  مق  میدق  هداج  یررهش  نارهت   ، 1814177333 یتسپ :  دک  یر ،  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

یلامش ناسارخ  یتسد  عیانص  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6355547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشرقاب رهشرقاب یرادرهش   یرادرهش گنیروتینام   گنیروتینام نلاس   نلاس یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار زیهجت ،  ،  زیهجت دیرخ ، ، دیرخ هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2 112 1 1

لکلک هرادا   هرادا تهج   تهج رتنیرپ   رتنیرپ وو   لماک   لماک متسیس   متسیس ددع   ددع 55 هیهت   هیهت ودیرخ   ودیرخ ناونع : : ناونع 2 122 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمازلا و ءاضما  ورهم.مالعتسا  مرف  رد  تیولوا  هباشم و  دک   - لک هرادا  تهج  رتنیرپ  لماک و  متسیس  ددع  هیهت 5 ودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یراذگراب 

1101003886000062 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  یتسد  عیانص  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدنزاس  عجرم  ناریدام  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2053TQ لدم  in 20 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هنایار شزادرپ  گنهامه  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS یتراجت مان   DVD-RW24X لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

رواشم ارات  هدنزاس  عجرم  لدم 2014 و 2015   HP رتنیرپ دربراک   T7553A لدم ژراش  لباق  یکشم  جیرتراک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 830  یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   H310 MK لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   GB 16 تیفرظ  BLC7000 DDR2 RAM Management لدم  DDR2 مر الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   TK 9125 لدم یکشم  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

رهم راگن  نیتسار  رواشم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیراتساک  هدنزاس  روشک   INTEL یتراجت مان   CORE I3-2100 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک.تسویپ مرف  رد  جردنمراکنامیپ  یارب  مالعتسا  نیا  رد  تکرش  تاصخشم  هیلک   - لک هرادا  تهج  رتنیرپ  لماک و  متسیس  ددع  هیهت 5 ودیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  یمازلا و  ءاضما  ورهم.مالعتسا  مرف  رد  تیولوا  هباشم و 

9417745951 یتسپ :  دک  رقحم 15 ،  دیهش  هچوک  یبونج  یتعیرش  خ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32729095-058  ، 32288475-058 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32288471-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تدم6353728 فرظ  هنومن  لاسرا  اب  زکرم  نیا  دات  دروم  لخاد  دیلوت  گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  کی 
هناماس رد  یرازگراب  خیرات  زا  زور   3

هحفص 156) روتینام  ( روتینام

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

بط6353885 صیخشت  هحفص 156)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

دات6354134 دروم  وریپسا  یتناراگ  اب   Asus VP228HE چنیا روتینام 22  و  هدوب ، هباشم  الاک  دک 
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشابیم و  هزور  تخادرپ 15  .دشابیم 

هحفص 156) روتینام  ( روتینام

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

6354192USB لوط شیازفا  لباک  لباک HDMI و  یتعنص و  هحفص 156)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یتینما6354230 بایزلف  ییویدیو - تیاده  هحفص 46)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6354330ecg هحفص 156)لباک روتینام  ( روتینام

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

6354395( ددرگ لیمکت  اهب  شسرپ  مرف  روتکاف و  شیپ  تسویپ (  قباطم  هحفص 156)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

رد6354534 تبث  تهج  افرص  یمالعا  دک  ناریا   . دوش هعلاطم  تسیاب  یم  تسویپ  لیاف  روتینام .  دیرخ 
.دشاب یم  هناماس 

هحفص 119) )  video wallvideo wall

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

هاگتسد6354570 دادعت 5  هاگتسد 24 " دادعت 35  " Hdmi IPS 19 هحفص 156)روتینام روتینام  ( روتینام

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

کیمونوگرا6354779 یدروبیک  ریز  هیاپ  روتینام و  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هحفص 156)هیاپ  روتینام  ( روتینام

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

قبط6354824 هریغ  رگپاچ و  روتینام ،  دننام  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تسا  هباشم  دک  ناریا 
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  تسا ،  رظن  دم  تسویپ  لیاف  تاصخشم 

هحفص 156) روتینام  ( روتینام

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

...رگپاچ6354845 - هحفص 156)هنایار روتینام  ( روتینام

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

635492622inch زیاس  LED هحفص 156)روتینام روتینام  ( روتینام

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

6355304( روتینام.رتنیرپ.سیک ) هحفص 156)رتویپماک روتینام  ( روتینام

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

چنیا6355326 زیاس 55   GDS-55KU45 لدم سالپ  یج  یتعنص  هحفص 156)روتینام  روتینام  ( روتینام
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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

هاگدورف6355336 تاعالطا  یروانف  هرادا  زاین  دروم  لیاسو  هحفص 156)یرادیرخ  روتینام  ( روتینام

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

تروپ6355391 تنوم 8  کر  هحفص 62)روتینام  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نلاس6355541 یرادهگن  یزادنا و  هار  زیهجت ،  دیرخ ، هصقانم  دیدجت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
رهشرقاب یرادرهش  گنیروتینام 

هحفص 156) روتینام  ( روتینام

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

هنایار6355543 سیک  - هنایار مر  - یتوص متسیس  وگ  دنلب  - رورس لانرتنیا  کسید  دراه  -Intel هحفص 136)دربردام رورس  ( رورس

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

لک6355547 هرادا  تهج  رتنیرپ  لماک و  متسیس  ددع  هیهت 5 هحفص 156)ودیرخ  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

6353787AXIS ای یاهدنرب PANASONIC و  نایم  زا  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 202  هحفص 28)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسا6354404 یزرواشک  کناب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ  دادرارق  ءاهب  مالعتسا 
تسویپ دادرارق  هنومن  طیارش و  قبط   - نیوزق

هحفص 105) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6354979 تاصخشم  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 105)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6354995 نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 28)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: 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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سروونیا  چنیا  هراک 24  همه  رتویپماک  یاه  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لدم  X2414B -4611TS

1201003422000020 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  تسویپ -  لیاف  قیط  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  8 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  تسویپ -  لیاف  قیط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513654484 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  نارمچ  رتکد  راولب  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33449074-024 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33447851-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دک6353812 ناریا  زا  تمیق  جرد  یارب  / تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  شیوداپ  سوریو  یتنآ  دیرخ 
دشاب یم  ناتسا  یموب  اب  تیولوا  دوش / هدافتسا  یمالعا 

هحفص 29) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6353892 رتور  وگاوه و  رازفا  هحفص 29)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مایپ6354077 زکرم  هناماس  رازفا  مرن  ینابیتشپ  ینف و  تامدخ  نیکرتشم و  هب  ییوگخساپ  روما  ماجنا 
دادما

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بایغ6354078 روضح و  رازفا  مرن  زا  هحفص 29)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتملت6354185 ولبات   , یرتملت رازفا  مرن  تشادرب ,  لرتنک  ولبات   , یسلاپ یمجح  روتنک   , یا هناورپ  هحفص 46)ریش  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتعنص6354217 یاه  برد  یکینورتکلا  لفق  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 97) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هراک هراک همه   همه رتویپماک   رتویپماک یاه   یاه متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2 132 13

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

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

هراک6354332 همه  رتویپماک  یاه  هحفص 172)متسیس  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رورس6354439 یدنبرکیپ  لباق  یتعنص  سوریو  هحفص 29)ینتآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلام6354692 یرادا و  نویساموتا  عماج  رازفا  مرن  عومجم  هحفص 29)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

افش6354698 ناتسرامیب  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  یناسنا  یورین  نیمات  هلاس  کی  دادرارق 
تشر

هحفص 29) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6354829 - یتسویپ طیارش  قبط  یسکات  ناگدننار  بایغو  روضح  هناماس  یزادنا  هارو  بصنو  دیرخ 
دشابیم دادرارق  تروصب  ارجا 

هحفص 29) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.تسویپدادارارق6354834 قباطم  هب   Core Impact،Nipper هناماس شزومآ  یزادنا و  هار  بصن 
.دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  هئارا  مدع  هدوب و  یمازلا  سیون  سیپ  هئارا  اضمارهم و 

هحفص 29) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هجدوب و6355401 ، یرادباسح لماش  ) یلام یرادا  نویساموتا  لماش  هچراپکی  عماج و  متسیس  جیکپ 
یناسنا عبانم  متسیس  )و  یراد هنازخ 

هحفص 29) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6355450symantec سوریو یتنآ  هحفص 29)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزرواشک6355590 یعامتجا  هکبش  رازفا  مرن  ینابیتشپ  هحفص 29)تامدخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طابترا6355595 میسن  سنارفنک  بو  هناماس  هحفص 29)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6355676 ، یمالعا یاه  متسیس  اه و  سیورس  رارقتسا  یزاس ،  هدایپ  یحارط ،  لیلحت و  مالعتسا 
رازفا مرن  یزاس و  دنمشوه  هزوح  رد  هرواشم  شزومآ و  فص ،  ینابیتشپ 

هحفص 29) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یئوردوخ6355722 فلخت  تبث  هناماس  هحفص 29)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لباک6355825 دنارگ و  یارجا  نااس و  سنف و  بصن  لکد  بصن  نویسادنوف  ییارجا  تایلمع  ماجنا 
هناریگشیپ و pm و یرادهگن  ماجنا   BTS تیاس هس  لیوحت  شیامزآ و  قرب AC و  یشک 

تاطابترا تکرش  | FARS و IPM رازفا مرن   UPDATE SITE AUDIT ماجنا تیعضو  حالصا 
5616MA فلش ددع  دیرخ 80   GPON OLT فلش ددع  ود  دیرخرایس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " 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

6354192USB لوط شیازفا  لباک  لباک HDMI و  یتعنص و  هحفص 156)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

روتکژرپ6354678 وئدیو  هحفص 62)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیوزق ناتسا  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6354737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ -  تسیل  قباطم  یتساوخرد  تازیهجت  روتکژورپ 2 -  ویدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060044000073 زاین :  هرامش 

نیوزق ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
جرب زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نوسپا  یتراجت  مان   EB-S6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ -  تسیل  قباطم  یتساوخرد  تازیهجت  روتکژورپ 2 -  ویدیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414896818 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  هاگشناد  راولب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33901527-028 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

33786578-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ -  -  تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم یتساوخرد   یتساوخرد تازیهجت   تازیهجت  -  - 22 روتکژورپ   روتکژورپ ویدیو   ویدیو ناونع : : ناونع 2 142 14

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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زربلا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6354896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  یضرف  دک  ناریا  ) تسویپ طیارش  قبط  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003864000109 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   DATA-NP115G لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ روتکاف  هیوستددرگیم  تدوعدات  مدع  تروصرد  دریگرارق  سانشراکداتدرومدیاب  الاک  تسا  هدننک  نیمات  هدهعب  راب  هیلختو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  یاراد  تاعطقایالاک  تسا  یمازلا  یهاوگ  هئارا  روتکاف  هب  هدوزفا  شزرا  ندوزفا  تروصرد  تسا  یراک  هتفهود  تدمبداتالاک  تفایردزا 

3149778811 یتسپ :  دک  یقرش ،  تیبرت  نابایخ  نواعت  راولب  یناقلاط  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32523130-026  ، 32582313-026 :: نفلت دامننفلت کیلک  هدهاشم  تهج  تیاسبو : : تیاسبو

32519932-026 :: 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

همیمض6354737 روتکاف  شیپ  تسویپ -  تسیل  قباطم  یتساوخرد  تازیهجت  روتکژورپ 2 -  ویدیو 
.ددرگ

هحفص 175) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژورپ6354896 هحفص 175)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدالوف6354966 یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  اهالاک و  نیمأت  یاهمتسیسهژورپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 97) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 2 152 15

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