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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 یدید     2828 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   227,030هکس , 000227,030 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما415,350415,350رالد تاراما مهرد   115مهرد ,450115 ,450

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   2هکس 14,980 , 0002 14,980 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   298رالد ,750298 سیئوس750, سیئوس کنارف   463,700463,700کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 133,500هکس , 000133,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع317,800317,800رالد ناتسبرع لایر   1لایر 13, 0201 13, 020

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 92هکس , 000 , 00092 , 000 , وروی000 460وروی ,700460 ژورن700, ژورن نورک   43,20043,200نورک

رایع رایع   1818 یالط   20یالط , 171 , 00020 , 171 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   526دنوپ ,470526 نپاژ470, نپاژ نینی   دصکی   330دصکی ,510330 ,510

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
((2525))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 145145))

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

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

زا 142 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 15  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 15  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 29  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 5  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 11  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 73

( یهگآ دادعت 15  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 80

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

( یهگآ دادعت 3  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 2  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

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

( یهگآ دادعت 18  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 4  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 11  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 113

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

( یهگآ دادعت 7  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 127

( یهگآ دادعت 20  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 129

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 140

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 142

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 142

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094939000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159378 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرادرهش  زاین  دروم  یرورس  هخسن  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هبتر 5 تاعالطا -  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  کیتامروفنا -  ناراکنامیپ -  - 1 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هبتر 3  اوتحم -  لماح  یاهرازفا  مرن  یرازفا  مرن  یاه  هتسب  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا -  ناراکنامیپ -  - 2

35,055,700,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نآ یور  رب  هک  هتسبرد  تکاپ  تروصب  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  لصا  تسیاب  یم  داتس ، هناماس  رد  فلا  تکاپ  یراذگراب  رب  هوالع  نیمضت :  تاحیضوت 

( داتس هناماس  رد  هدش  نعت  نامز   ) اهتکاپ ییاشگزاب  نامز  زا  لبق  ات  رثکادح  دشاب ، هدش  جرد  رگ  هصقانم  سامت  هرامش  یناشن و  تاصخشم و  هصقانم و  عوضوم 
.ددرگ  رازگ  هصقانم  هناخریبد  لیوحت 

15:00 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ،  ، 9188913948 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
دهشم

05131296708 اهدادرارق :  سانشراک  نفلت   - 05131296633 ینف : لوئسم  نفلت 

:: 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

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 142 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/exr2kw92g3lfs?user=37505&ntc=6159378
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6159378?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001001008000225 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159386 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم  سنسیال  هارمه  هب  لاوریاف  هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرادرب هرهب  تنواعم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

09:00 تعاس : 1402/05/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت یا  هقطنم  قرب   - قرب یادهش  راولب  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس   - نارهت  ، 1981969961 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس6159118 فلخت  تبث  هناماس  ود  یارجا  بصن و  هحفص 8)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رد6159251 رامش  ددرت  یاه  هاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  شیالاپ و  یرادهگن ،  ینابیتشپ ،  دیرخ ،
روحم  69

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یروبع6160416 طخ  کی  یارب  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  ود  یارجا  بصن و  هحفص 8)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هطوبرم هطوبرم سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب   لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 142 ھحفص 6 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090392000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6159214 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبایزرا اب  یا  علحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  قیرح  یافطا  هژورپ  یارجا  دیرخ و  دراد  دصق  روباشین  یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  راذگاو  راد  تیحالص  ربتعم و  یاه  تکرش  هب  یفیک 

یوضر  ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یناشن شتآ  نامزاس  زا  زوجم  یاراد  یراکنامیپ و  تیحالص  یاراد  یاه  تکرش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رویرهش 8 نابایخ 17  روباشین   ، 9134815163 یتسپ :  دک  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش ات  خروم 1401/10/27  تعاس 12  زا   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رتخاب  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160482 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/11/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راکدوخ ناشن  شتآ  متسیس  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوخ یاهدحاو  زا  یدادعت  راکدوخ  ناشن  شتآ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، هیهت 

لایر نیمضت 1.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روما هرادا  نامتخاس  موس  هقبط  رد  عقاو  هاشنامرک  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  کالما  نامتخاس و  یسانشراک  دحاو  لیوحت   :: سردآ سردآ
کالما نامتخاس و  یربهار  هورگ  موس ،  هقبط  هاشنامرک ، ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  یدازآ ،  نادیم  هاشنامرک ،

38231292 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رلکنیرپسا رلکنیرپسا یناراب ) ) یناراب )) راکدوخ راکدوخ قیرح   قیرح یافطا   یافطا ناونع : : ناونع 33

راکدوخ راکدوخ ناشن   ناشن شتآ   شتآ متسیس   متسیس یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 142 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یزکرم  قطانم  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093221000141 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برغ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتایلمع  قطانم  زترهاگیگ  دناب 2/5-2/7  ویوورکیام  یاه  کنیل  ضیوعت  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1591816514 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس6159118 فلخت  تبث  هناماس  ود  یارجا  بصن و  هحفص 8)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رد6159251 رامش  ددرت  یاه  هاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  شیالاپ و  یرادهگن ،  ینابیتشپ ،  دیرخ ،
روحم  69

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6160502 ، یرادهگن ینابیتشپ ،  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
روحم رد 60  رامش  ددرت  یاه  هاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  شیالاپ و 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زترهاگیگ زترهاگیگ   2 /52/5 -- 2 دناب  72/7/ دناب ویوورکیام   ویوورکیام یاه   یاه کنیل   کنیل ضیوعت   ضیوعت یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 142 ھحفص 8 
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تشدورم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001005602000015 - 24-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم خرومعبنم هبنش  کی  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159118 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

غلبم هیلوا  دروآرب  اب  دیشمج  تخت  راولوب  بونج  هب  لامش  نیال  رد  یروبع  طخ  کی  یارب  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  ود  یارجا  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  20/000/000/000

هنایار یفنص  ماظن  یهاوگ  ای  یکیتامروفنا  تامدخ  تیحالص  یدنب  هبتر  همانیهاوگ  ای  تیحالص  یهاوگ  یاراد  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  هیلک ی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تکرش یضاقتم  اتفا  هدیأت  ندوب  ناینب  شناد  یهاوگ  ای  طبترم  عارتخا  تبث  یهاوگ  ای 

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  لایر - درایلیم  کی  لایر  هصقانم 1/000/000/000  رد  تکرش  هدرپس 
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

رادرهش رتفد  لحم  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001005130000097 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6159160 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  ناتسغاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دشاب یم  دوجوم  یمومع  هصقانم  مرف  رد  دیرخ  مالقا  تاصخشم  یمامت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 447,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   447,500,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1402/02/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسغاب یرادرهش  یلصا -  هلال 2  دابآ -  مداخ  ناتسغاب -  رایرهش -  نارهت -   ، 1114713598 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعرس تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس ودود   یارجا   یارجا وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

یکیفارت یکیفارت مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 142 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mdzuwu2wlu8hd?user=37505&ntc=6159118
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6159118?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vbcdwakavfzb2?user=37505&ntc=6159160
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6159160?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000317 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159251 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روحم  رد 69  رامش  ددرت  یاه  هاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  شیالاپ و  یرادهگن ،  ینابیتشپ ،  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

روحم  رد 69  رامش  ددرت  یاه  هاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  شیالاپ و  یرادهگن ،  ینابیتشپ ،  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
7,644,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   383,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

:: 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

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000311 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159268 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیر ) ین  نابهتسا –  اسف –  باراد –   – تشد نیرز  مرهج –  ریق –  دابازوریف - - راوک  ) هقطنم 5 لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زیر ) ین  نابهتسا –  اسف –  باراد –   – تشد نیرز  مرهج –  ریق –  دابازوریف - - راوک  ) هقطنم 5 لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
16,148,780,400 یلام :  دروآرب 

لایر   808,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  دابآ ،  زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم ردرد  6969   رامش   رامش ددرت   ددرت یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد تاعالطا   تاعالطا طخرب   طخرب لاسرا   لاسرا وو   شیالاپ   شیالاپ یرادهگن ،  ،  یرادهگن ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 88

هقطنم هقطنم لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 142 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bdkcugb84pfsc?user=37505&ntc=6159251
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6159251?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d4rpywrpsqzye?user=37505&ntc=6159268
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6159268?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000310 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159274 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش  یدنبرمک  ینتب  ظافح  رارقتسا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زاریش  یدنبرمک  ینتب  ظافح  رارقتسا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

52,170,621,418 یلام :  دروآرب 

لایر   2,609,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

:: 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

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

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

2001095005000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159305 :: هرازه هرازه :: 1401/11/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم .  دهشم  رهش  حطس  زیخ  هثداح  طاقن  یکیفارت  یسکوپا  یئزجود و  اب  یضرع  یشک  طخ  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سدقم .  دهشم  رهش  حطس  زیخ  هثداح  طاقن  یکیفارت  یسکوپا  یئزجود و  اب  یضرع  یشک  طخ  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
481,450,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,407,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیفارت لقن و  لمح و  نامزاس  هناخریبد  لیوحت  هصقانم  تاکا  ییاشگزاب  زا  لبق  تسیاب  راک م  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

ددرگ  سدقم  دهشم  یرادرهش 
14:30 تعاس : 1402/02/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

، کیفارت لقن  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا ، نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  ، 9166997631 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
 . سدقم دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  ، فکمه هقبط 

:: 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

یدنبرمک یدنبرمک ینتب   ینتب ظافح   ظافح رارقتسا   رارقتسا وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1010

رهش رهش حطس   حطس زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن یکیفارت   یکیفارت یسکوپا   یسکوپا وو   یئزج   یئزج ودود   اباب   یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 142 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ln47au7k4npyc?user=37505&ntc=6159274
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6159274?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/esvmg4kysg8y3?user=37505&ntc=6159305
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6159305?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

2001095005000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159306 :: هرازه هرازه :: 1401/11/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تک  پات  هارمه  هب  یکیفارت  یئزجود  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

.تک  پات  هارمه  هب  یکیفارت  یئزجود  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  تیلاعف : :  هزوح  یلک  حرش 
18,200,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   910,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیفارت لقن و  لمح و  نامزاس  هناخریبد  لیوحت  هصقانم  تاکا  ییاشگزاب  زا  لبق  تسیاب  راک م  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

ددرگ  سدقم  دهشم  یرادرهش 
14:30 تعاس : 1402/02/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 ، کیفارت لقن  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا ، نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  ، 9166997631 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
 . سدقم دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  ، فکمه هقبط 

:: 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

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

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

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

2001001144000397 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159395 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یطابترا  یاهروحم  ریاس  ناجنز و  - زیربت هار  دازآ  یزلف  یاهظافح  تاریمعت  یزاسهب و  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا  یطابترا  یاهروحم  ریاس  ناجنز و  - زیربت هار  دازآ  یزلف  یاهظافح  تاریمعت  یزاسهب و  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
29,963,749,640 یلام :  دروآرب 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1402/02/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکتک پات   پات هارمه   هارمه هبهب   یکیفارت   یکیفارت یئزجود   یئزجود گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1212

هار هار دازآ   دازآ یزلف   یزلف یاهظافح   یاهظافح تاریمعت   تاریمعت وو   یزاسهب   یزاسهب وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 142 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/486hfrx5l3mmz?user=37505&ntc=6159306
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6159306?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7unf89tlluzbz?user=37505&ntc=6159395
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6159395?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000309 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159922 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف  یظافحتسا  هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  رد  اهنآ  بصن  هدوسرف و  یتاعالطا  یاهولبات  یزاسزاب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سراف  یظافحتسا  هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  رد  اهنآ  بصن  هدوسرف و  یتاعالطا  یاهولبات  یزاسزاب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
27,687,869,475 یلام :  دروآرب 

لایر   1,385,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

:: 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

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000308 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159926 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیحان 4 )  ) نادیپس ناتسرهش  هزوح  زاریش و  هب  یهتنم  یاههارگرزب  نز  کمشچ  یاه  غارچ  ییانشور و  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هیحان 4 )  ) نادیپس ناتسرهش  هزوح  زاریش و  هب  یهتنم  یاههارگرزب  نز  کمشچ  یاه  غارچ  ییانشور و  یرادهگن  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
21,629,836,800 یلام :  دروآرب 

لایر   1,082,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

:: 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

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن ردرد   اهنآ   اهنآ بصن   بصن وو   هدوسرف   هدوسرف یتاعالطا   یتاعالطا یاهولبات   یاهولبات یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 1414

اهاه هارگرزب   هارگرزب نزنز   کمشچ   کمشچ یاه   یاه غارچ   غارچ وو   ییانشور   ییانشور یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 142 ھحفص 13 
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تشدورم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005602000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160416 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروبع  طخ  کی  یارب  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  ود  یارجا  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  تشدورم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یروبع طخ  کی  یارب  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  ود  یارجا  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000316 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160502 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روحم  رد 60  رامش  ددرت  یاه  هاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  شیالاپ و  یرادهگن ،  ینابیتشپ ،  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

روحم  رد 60  رامش  ددرت  یاه  هاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  شیالاپ و  یرادهگن ،  ینابیتشپ ،  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
6,492,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   325,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

:: 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

یروبع یروبع طخطخ   کیکی   یارب   یارب تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس ودود   یارجا   یارجا وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

تاعالطا تاعالطا طخرب   طخرب لاسرا   لاسرا وو   شیالاپ   شیالاپ یرادهگن ،  ،  یرادهگن ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
روحم روحم   6060 ردرد   رامش   رامش ددرت   ددرت یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد

1717

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6160502 ، یرادهگن ینابیتشپ ،  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
روحم رد 60  رامش  ددرت  یاه  هاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  شیالاپ و 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

اهناتسمارآ تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096398000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159087 :: هرازه هرازه :: 1401/11/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس  ناتسمارآ  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجریس  یرادرهش  اهناتسمارآ  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناجریس  ناتسمارآ  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
14,697,810,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   735,000,000 نیمضت :  غلبم 

ناجریس  ناتسمارآ  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ  نیمضت :  تاحیضوت 
12:00 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

03442340521- ناتسمارآ نامزاس  ینامزاس  عمتجم  این  یدنز  دیهش  راولب  ناجریس   ، 7814757331 یتسپ :  دک  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس6159118 فلخت  تبث  هناماس  ود  یارجا  بصن و  هحفص 8)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رد6159251 رامش  ددرت  یاه  هاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  شیالاپ و  یرادهگن ،  ینابیتشپ ،  دیرخ ،
روحم  69

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسمارآ ناتسمارآ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 142 ھحفص 15 
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Wild cardDomain Validated تروص هب  لاسکی  تدمب  .* ebanksepah.ir هنماد SSL یجنس رابتعا  همانیهاوگ  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SSL

1101001036000790 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
عومجم 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هئارا  Wild cardDomain Validated SSL تروص هب  لاسکی -  تدمب  .* ebanksepah.ir هنماد SSL یجنس رابتعا  همانیهاوگ  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  روتکاف 

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Wild cardDomain ValidatedWild cardDomain Validated  تروص تروص هبهب   لاسکی   لاسکی تدمب   تدمب .*.* ebanksepah.irebanksepah.ir هنماد   هنماد SSLSSL یجنس   یجنس رابتعا   رابتعا همانیهاوگ   همانیهاوگ دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع
SSLSSL

1919

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

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

زا 142 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m9a6zsfw4qsvc?user=37505&ntc=6159256
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6159256?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ لیاف  حرش  قباطم  رازفا  مرن  یروتارپا  شزومآ  نژرو R500 و  هب  لویناه   BMS متسیس رازفا  مرن  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000549 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضما رهم و  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  یاه  لیاف  .دشابیم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم  زاین  دروم  یاه  الاک  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  داتس  هناماس  رد  اددجم 

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

36103623-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لویناه لویناه   BMSBMS متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 2020
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روشک یماد  مولع  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   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Animal Syringe 2.12*12mm 125~134khz With ID  ) بسا تاصخشم  پیچورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091235000033 زاین :  هرامش 

روشک یماد  مولع  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
CAISLEY هدنزاس عجرم   MICROCHIP یتراجت مان  یددع  رادقم 10  نتراک  یدنب  هتسب  عون  لدم 364  بسا  تاصخشم  پیچورکیم  الاک :  مان 

یراکراوس نویساردف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   INTERNATIONAL GMBH
نتراک 300 دادعت : 

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

تاقیقحت هسسوم  لیوحت  لحم  .دشاب  یمن  شیازفا  لباق  مالعا و  هدوزفا  شزرا  زا  ریغ  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک  باستحا  اب  هدش  مالعا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اب 09196435785  یگنهامه  - روشک یماد  مولع 

( دشاب روشک  یماد  تادیلوت  دوبهب  داژن و  حالصا  زکرم  دات  دروم  دیاب  هدننک  دراو  تکرش  )

3146618361 یتسپ :  دک  لوا ،  یالیو  ناقهد  یوربور  رهش  ییاجر  هار  هس  زا  دعب  یتشهب  دیهش  نابایخ  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34256123-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34256123-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پیچورکیم پیچورکیم ناونع : : ناونع 2 12 1
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم   fortinet یاه هاگتسد  سنسیال  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000245 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیدنیا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   UTM software لدم هکبش  لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناجیابرذآ
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  روسیم  یروتکاف  تروص  هب  .دیرخ  هدوب و  دادرارق  دقع  هب  مزلم  هدنرب  تکرش  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  اهتکرش  قباوس  تاصخشم و  هئارا  (: 2

.ددرگ هئارا  تمیق  نآ  قباطم  هدیدرگ ،  ظاحل  تسویپ  رد  دقعنم  یاهدادرارق  هنومن  (: 3
هرامش 02123902243 اب  یگنهامه  تهج  (: 4

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

fortinetfortinet یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد سنسیال   سنسیال هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2222
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ناناوج شزرو و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. اه تسویپ  قبط   ) ناناوج شزرو و  ترازو  یراد  هاگشاب  لاتروپ  یشزرو و  یاه  هاگشاب  تّیلاّعف  ۀناورپ  ۀئارا  ۀناماس  یسیونزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000013000020 زاین :  هرامش 

ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یّلم  ۀسانش  یداصتقا و  دک  دیق  اب  یمسر  روتکاف  شیپ  لاسرا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  لغش  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  ۀناورپ  ۀئارا  -2

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یزاسرهش  هار 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 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک دادعت 250  یارب  نما  تنرتنیا  یلخاد و  هکبش  زا  تنرتنیا  زاسادج  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003559000010 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینف و هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون   APKSWAP ناونع تنارتنیا  زا  تنرتنیا  یزاسادج  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ریوک نازادرپ  نما  یسدنهم 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3148733961 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  یزاس  رهش  هار و  لک  هرادا  - یبرغ موس  نابایخ  - زیخاتسر راولب  - رهش ییاجر  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35830000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34480307-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشاب هاگشاب لاتروپ   لاتروپ وو   یشزرو   یشزرو یاه   یاه هاگشاب   هاگشاب تیلاعف   تیلاعف هناورپ   هناورپ هئارا   هئارا هناماس   هناماس یسیونزاب   یسیونزاب ناونع : : ناونع 2323

ربراک ربراک   250250 دادعت   دادعت یارب   یارب نما   نما تنرتنیا   تنرتنیا وو   یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش زازا   تنرتنیا   تنرتنیا زاسادج   زاسادج هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2424
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یزرواشک داهج  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fc-10-FG1HE-950-0-2-12: رازفا مرن  تاصخشم  ///// fortinet100E  : تاصخشماب لاوریاف  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000482 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FTNT یتراجت مان   FG300A لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  طقف   //// یدقن تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43543384-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مولع هاگشناد  هعبات  زکارم  زا  هطقن  ییویدار 3  میس  یب  کنیل  ینابیتشپ  یرادهگن و  یزادنا ، هار  بصن ،  دیرخ ، مالعتسا  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناشاک یکشزپ 

1201095327000032 زاین :  هرامش 
ناشاک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
فیدر  5 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  ینامرد ،  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  داتس  رذابا ، نابایخ  یادتبا  دادرخ ، هدزناپ  نادیم  ناشاک ، ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8713783976 : 

55444055-031  ، 55444997-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55464950-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Fc- 10 -FG1HE-950-0 -2 - 12Fc- 10 -FG1HE-950-0 -2 - 12 :: رازفا رازفا مرن   مرن تاصخشم   تاصخشم ///// ///// fortinet100Efortinet100E  : : تاصخشماب تاصخشماب لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2525

هاگشناد هاگشناد هعبات   هعبات زکارم   زکارم زازا   هطقن   هطقن ییویدار  33   ییویدار میس   میس یبیب   کنیل   کنیل ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا   Solarwinds سناسیل دیدمت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسیمازلا

1101001022002321 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روشک اکیار  زادرپ  هکبش  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  ینوفلس 1  شکور  اب  یکیتسالپ  باق   Solarwinds هکبش گنیروتینام  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا   Solarwinds سناسیل دیدمت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همیمض همیمض لیاف   لیاف هبهب   هعجارم   هعجارم دادعت   دادعت وو   دیرخ   دیرخ تایئزج   تایئزج هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   SolarwindsSolarwinds سناسیل   سناسیل دیدمت   دیدمت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 . . تسیمازلا تسیمازلا

2727
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقد افطل  دشابیم  تسویپ  هب  یتساوخرد  تامدخ  لماک  تاصخشم  ) سیب اتید  یتینما  یناسر  زورب  هلاس و  هس  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دامن

1101090345000227 زاین :  هرامش 
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروانف  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   CYBEROAM یتراجت مان   CR 500 ING-CVS لدم موربیاس  هلاس  کی  سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
نوماه

ددع 2 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  یتساوخرد  کرادم  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  یضیف  سنهم   09354558769

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیب سیب اتید   اتید یتینما   یتینما یناسر   یناسر زورب   زورب وو   هلاس   هلاس هسهس   سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2828
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردنب  GIS هناماس یناکم  یفیصوت و  تاعالطا  تبث  لیمکت و  یناسرزورب ، یروآ ، عمج  یرادرب ، هشقن  یا و  هرواشم  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشمرخ

1101005867000270 زاین :  هرامش 
رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دادرارق 5 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهمتسیس صصخت  ای  ینیمز  یرادرب  هشقن  صصخت  کرتشم ، یاه  صصخت  هورگ  یصاصتخا : طرش.دشاب  یم  تسویپ  هب  مالعتسا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ راد  هماج  یاقآ  سانشراک 09390590204 و 06153507137  سامت  هرامش  هیاپ 3 - لقادح  (- GIS) ییایفارغج تاعالطا 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507776-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردنب ردنب   GISGIS هناماس هناماس یناکم   یناکم وو   یفیصوت   یفیصوت تاعالطا   تاعالطا تبث   تبث وو   لیمکت   لیمکت یناسرزورب ، ، یناسرزورب یروآ ، ، یروآ عمج   عمج یرادرب ، ، یرادرب هشقن   هشقن وو   یایا   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 2929
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یقرش ناجیابرذآ  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طبترم تالیصحت  اب  تکرش  ینف  سانشراک  رفن  کی  روضح  تروص  هب  ( IT Help Desk  ) ینف ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003400000020 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یا و هنایار  یاه  هداد  هکبش  هبتر 4 و  لقادح  اب  ینابیتشپ  تامدخ  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  ربتعم  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر 4 لقادح  اب  یتارباخم 

 : یتسپ دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  رفاسم  کراپ  بنج  رایرهش  داتسا  راولب  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156935761

36556764-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36556760-041 :: 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

یا6158930 هرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  / سیورس هحفص 80)تامدخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرطاب6159428 لرتنک  شیاپ و  هحفص 25)هاگتسد  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

فص6159906 تیریدم  متسیس  هاگتسد  هحفص 61)ینابیتشپ 396  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

طبترم طبترم تالیصحت   تالیصحت اباب   تکرش   تکرش ینف   ینف سانشراک   سانشراک رفن   رفن کیکی   روضح   روضح تروص   تروص هبهب   ( ( IT  Help DeskIT  Help Desk  ) ) ینف ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

vibration monitoring تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  تسویپ  دشاب ،  یم  هباشم  دکناریا 

1101092625000742 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

یتعنص نویساموتا  یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم   SIGNAL CONDITIONER یتراجت مان   MUK 350-4 لدم یطخ  رتمویسناتپ  لانگیس  رگشزادرپ  الاک :  مان 
نایدیشر

ددع 2 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم  شزرل  روسنس  لانگیس  هدننک  تیوقت   ABA160 Casing رسویدسنارت الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم  شزرل  روسنس  لانگیس  هدننک  تیوقت   AB11113 رسویدسنارت الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم  لدم 225-000-202-144  یکیرتکلا  جنس  شاعترا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم  لرتنک  ولبات  دربراک   RPS 6U لدم هعطق  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم   CP104 لدم راشف  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم  لدم 001-000-450-204-012-000-402-111  یکیرتکلا  جنس  شاعترا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

vibration monitoring :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  تسویپ  دشاب ،  یم  هباشم  دکناریا 

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665084-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

vibration monitoringvibration monitoring ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  زاگ  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 19 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  رامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  یرطاب و ...  لرتنک  شیاپ و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000353 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیبم یاشگ  هر  یئویدار  تاطابترا  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم  الوروتوم  یتراجت  مان   xirp8668 لدم یتسد  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 123 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتبرت مناخ  سامت 81972299  رامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  یرطاب و ...  لرتنک  شیاپ و  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت کرمگ  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 16 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعاس یروف 24  لیوحتو  دوشیم  هتفرگ  لیوحت  تسویپ  لیاف  قباطم  اقیقدو  دنبکاو  وین  تروصب  الاکدشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 2 هدننک  نیمات  هب  مالعا  زا  سپ 

1101004951000005 زاین :  هرامش 
نارهت کرمگ  هدننک :  رازگرب 

دنیآرف نیهب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMERSON هدنزاس عجرم   fieldbus لدم  AMS Trex تیاس طابترا  هاگتسد  الاک :  مان 
ایوپ نازاس 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب مالعا  زا  سپ  تعاس  یروف 24  لیوحتو  دوشیم  هتفرگ  لیوحت  تسویپ  لیاف  قباطم  اقیقدو  دنبکاو  وین  تروصب  الاکدشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم سانشراک  داتو  یزادنا  هارو  بصنو  لیوحت  زا  سپ  هام  تخادرپ 2 هدننک  نیمات 

1379656411 یتسپ :  دک  نارهت ،  گرمگ  لک  هرادا  یتشهب  دیهش  نابایخ  سراف  جیلخ  نابایخ  جرک  میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66273098-021  ، 66274515-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66256119-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرطاب یرطاب لرتنک   لرتنک وو   شیاپ   شیاپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3232

AMS TrexAMS Trex  تیاس تیاس طابترا   طابترا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3333

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  - PROGRAMMABLE LOGIC تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا 

دشاب یم  ریداقم 20  متیا و  یاراد 3  تساوخرد 
1101097587000317 زاین :  هرامش 

مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اناداپسا تعنص  شیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   B9302 لدم  PLC لرتنک ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا .ددرگ  هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  - PROGRAMMABLE LOGIC :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هلاس  یتناراگ 1  الاک و  تیکیفیترس 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463715-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  لرتنک لرتنک ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 3434
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یباتهم گنیتیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002587 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 
تس 200 دادعت : 

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

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا لماک  ینف  تاصخشم  هئارا  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

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

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

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یباتهم یباتهم گنیتیف   گنیتیف // گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس هخاش   هخاش ودود   لماک   لماک گنیتیف   گنیتیف ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاعر امتح  تسویپ  رد  هدش  رکذ  دراوم  - یتسویپ تاحیضوت  قبط  تساوخرد  - تسا هباشم  دکناریا   - یس لا  یپ  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش دهاوخن  یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیاریغرد.دوش 

1101092410001327 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تشادهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدم  هدنزاس  عجرم   EA602 دک باصعا  زغم و  دربراک  قرب  لباک  عون  رازبا  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باصعا باصعا وو   زغم   زغم دربراک   دربراک قرب   قرب لباک   لباک عون   عون رازبا   رازبا تستس   یسیس - - لالا   یپیپ   تراک   تراک ناونع : : ناونع 3636

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   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  اقیقد  کینورتکلا  هرادا  زاین  دروم  لیاسو  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000207 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FHS لدم هداتسیا  قیرح  ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/12 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 
01133718910  : 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 ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداتسیا هداتسیا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا رگشیامن   رگشیامن لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطیحم یاهرتماراپ  گنیروتینام  لرتنک و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001104 زاین :  هرامش 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
in 1 زیاس ایسآ  رازفا  شجنس  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  رازفا  شجنس  هدنزاس  عجرم   CMS-400 لدم تبوطر  امد و  گنیروتینام  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 66 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

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

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 11 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطیحم یطیحم یاهرتماراپ   یاهرتماراپ گنیروتینام   گنیروتینام وو   لرتنک   لرتنک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3838

یلزید یلزید یکیرتکلا   یکیرتکلا روتارنژ   روتارنژ هخاش -  -  هخاش هسهس   شکشک   یلوپ   یلوپ گنیروتینام -  -  گنیروتینام رگشیامن   رگشیامن  -  - HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینف داهنشیپ  ، دامرف هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130209 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک تسویپ  ازجم  تروصب  ار  گولاتاک  یلام و  و 

1101093985008757 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/15 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 : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41058  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ   RG گنرود گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 
عبرم رتم  2 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
یدهم رازبا   2G0202200 لدم  Ton 7 هداس هخاش  هس  شک  یلوپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

ورین داز  نیموک  هدننک  هضرع  عجرم   CUMMINS یتراجت مان   KTA50G3 لدم  KVA 1400 ناوت یلزید  یکیرتکلا  روتارنژ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 150 زیاس یکشزپ  یآ  رآ  ما  نکسا و  یت  یس  بجاح  هدام  قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک   ULRICH GMBH AND CO.KG هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون 
ددع 600 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  ، دامرف هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130209 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تسویپ  ازجم  تروصب  ار 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: 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 07 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح یافطاردنلیس  هب  طوبرم  نزو  رلرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000978 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قیرح یافطاردنلیس  هب  طوبرم  نزو  رلرتنک  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
No 1 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  ملقره  تهج  دک  ناریاو  یلام  ینفداهنشیپ ،  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  -2

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  - 3

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37052182-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح یافطاردنلیس   یافطاردنلیس هبهب   طوبرم   طوبرم نزو   نزو رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 4040

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

H2S Detector تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005276 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا تعنص  نازاس  نشور  هدننک  هضرع  عجرم   DRAEGER یتراجت مان   Pac 7000 لدم  H2S زاگ تشن  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  دیاب  ینف  تاصخشم  تسا ،  هباشم  دکناریا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  لقادح  یلایر و  تروصب  هیوست  -

ددرگ تسویپ  یلام  ینف و  داهنشبپ  افطل  -

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

32241995-031  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000327 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
قیرح یافطا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 26 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  هارمه و  نفلت  نداد  .روتکاف  سنج و  نتفرگ  زا  دعب  هام  رثکادح 3  هیوست.تسا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .دشاب  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا دوجوم  همیمض  رد  یتساوخرد  مالقا  قیقد  تسیل.تسین  شریذپ  لباق  هباشم  دنرب  .تسا  یمازلا  هنومن  و 

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: 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

H2S DetectorH2S Detector ناونع : : ناونع 4141

یناشن یناشن شتآ   شتآ تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 142 ھحفص 35 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rsvzsctcrfyk3?user=37505&ntc=6159010
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6159010?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kn4anubl3hh55?user=37505&ntc=6159406
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6159406?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) یناشن شتآ  لوسپک  رتویپماک و  دمک و  یلدنص و  زیم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ 

1101000257003496 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

روپ یفسوی  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   SPUN یتراجت مان   SPT-25 لدم یناشن  شتآ  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

ظافح لزق  یا  هلول  لدم  یزلف  یلدنص  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
یمرهج یئوجاخ  حلاص  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 1  کیتنامر  لدم   43x32/5x71 cm زیاس یکیتسالپ  سنج  هقبط  راهچ  لیاف  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نایرکف زیبماک  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   RK LUCKY یتراجت مان   70x30 cm داعبا لدم 9-300  یبوچ  یتاقبط  هداتسیا  هسفق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
ناریا وکس  هداس  یلصا  گنر   80x35/5x161/5 cm داعبا اب  باتک  هسفق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

یمان طابترا  دعر  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  ایرآ  لدم   PVC سنج  100x100x40 cm زیاس نکتخر  سابل  دمک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
سیلج منبش  لدم  یدنمراک  یرادا  زیم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

کیان یتراجت  مان   PVC دیفس یا و  هزوریف  یبآ  حرط  ییودرگ  نیمالم  گنر   MDF رتویپماک زیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
نامدیچ ناهج  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  سیلج  یتراجت  مان  سروینوی 1  لدم  یبوچ  رد  اب  ینکنوزاج  هناخباتک  دمک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا یهاوگ  دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - یدقن  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یمیدق ) یاقآ   ) هرامش 09153858912 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا 

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

34221222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یناشن یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک وو   رتویپماک   رتویپماک وو   دمک   دمک وو   یلدنص   یلدنص وو   زیم   زیم ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  قیرح  مالعا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000426 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تالایا هدنزاس  روشک  ایرآ  دنهس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   OELDBXXXXXSDMAX لدم یناشن  شتآ  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

اکیرمآ هدحتم 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگ  راب  لیمکت و  مالعتسا  مرف  هعلاطم و  تاحیضوت  امتح  تسویپ  هب  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34912418-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ زاگ   زاگ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4444

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین 1101093733000427 هرامش  هب  طوبرم  قیرح  یافطا  ینمیا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000428 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  یسابع 09121884732  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف شیپ  یرازگراب  هب  طونم  ینف  یلام و  یسررب  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  ینابیتشپ و  یتناراگ و 

باسحاصافم هئارا  ینف و  دات  تست و  بصن و  زا  سپ  تخادرپ 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح یافطا   یافطا ینمیا   ینمیا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4545
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مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 3416897266 یاضاقت - مهد هاگشیالاپ  ** ROSENBAUER FOX PUMP: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ 

1101097684000459 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   ROSENBAUER هدنزاس عجرم   ROSENBAUER یتراجت مان   FOX لدم یناشن  شتآ  لمح  لباق  بآ  پمپ  الاک :  مان 
نیشام تعنص  رادهار 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466291 ** 09170161929 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466291-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: 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

ROSENBAUER FOX PUMPROSENBAUER FOX PUMP  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 4646
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هارمه  روتکاف  شیپ  - هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - تسویپ هب  کرادم  - هباشم دک  ناریا  -hsee/876/1056/ قیرح مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  ینف  تاصخشم 

1101092410001326 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دجم شالت  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   TM100 SMOKING VACCUM لدم دود  هیوهت  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/07 زاین :  خیرات 
یدجسم هریخ  ینایرآ  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   TELEDATA یتراجت مان   FDS100 لدم قیرح  مالعا  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/07 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

setadiran.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 10   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعنص مات  ابص  هدننک  هشرع  عجرم   NA.DE یتراجت مان   IFS7002 لدم ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  لنپ  لرتنک  عون  هدننک  مالعا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 485 قودنص  سراپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس  ناگنک  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: 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

قیرح قیرح مالعا   مالعا ناونع : : ناونع 4747

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 4848
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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   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشنشتآ یاهلوسپک  عاونا  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000714 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 708 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2305910-0413  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: 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

سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب   :: 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 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  همیمض  تسویپ  رد  طیارش  سابعردنب -  ناکدوک  ناتسرامیب  قیرح  افطا  متسیس  بآ  یشک  هلول  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091093000126 زاین :  هرامش 

سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دنامسپ تیریدم  تامدخ  ریاس  هیفصت و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادعت 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  همیمض  تسویپ  رد  طیارش  سابعردنب -  ناکدوک  ناتسرامیب  قیرح  افطا  متسیس  بآ  یشک  هلول  حالصا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915873665 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  ناتسرامیب  یلامش -  رهشلگ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33366240-076  ، 33667200-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667201-076 :: 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

یناشنشتآ یناشنشتآ یاهلوسپک   یاهلوسپک عاونا   عاونا ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 4949

ناتسرامیب ناتسرامیب قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس بآبآ   یشک   یشک هلول   هلول حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 5050
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هکرابم 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 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا تسویپ  حرش  قبط  یرادرهش  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093417000075 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هکرابم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   LIOS یتراجت مان   OTS-4000 لدم قیرح  مالعا  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

هکرابم رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یرورض  تمیق  زیلانآ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8481689131 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52402021-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52403055-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6160485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154483 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
qlight دنرب رادروتوم  نریس  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/04 نایاپ :  خیرات 

:: 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

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 5151

رادروتوم رادروتوم نریس   نریس ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلعش زاس  راکشآ  /0100509 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000612 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دنهس رتسگ  دنیآرف  اتکی  یسدنهم  ینف و  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   LAMTEC یتراجت مان   F200K2 UV2 لدم شتآ  هلعش  زاس  راکشآ  هعطق  لصفم  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افظل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31467280-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هداتسیا6160376 قیرح  ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  هحفص 25)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   2929 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شتآ شتآ هلعش   هلعش زاس   زاس راکشآ   راکشآ هعطق   هعطق لصفم   لصفم ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6158818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دینک هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  زاین  یلک  حرش  تهج  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094879000013 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439817435 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یلامش  سیدرپ  مدقم ، یشرف  نابایخ  یلامش ، رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88220700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220700-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک ناروانف  نارگشهوژپ و  زا  تیامح  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 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cisco 3850-24t-s چوس ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092623000006 زاین :  هرامش 

روشک ناروانف  نارگشهوژپ و  زا  تیامح  قودنص  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا یروانف  دحاو  ینف  هیدات  زا  سپ  رادیرخ و  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439634653 یتسپ :  دک  کالپ 33 ،  مجنپ - خ  دمحا - لآ  لالج  زا  رتالاب  دابآریما -) ) یلامش رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82161177-021  ، 82161000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88003981-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 5454

چوس چوس ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 142 ھحفص 44 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ah72k6ggkbqtr?user=37505&ntc=6158818
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6158818?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r9exlsfz7prpz?user=37505&ntc=6158847
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6158847?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رویلک اب  ارمه  یرون  ربیف  نژویف  هاگتسد  تاقلعتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000587 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان   UC-CPL-SLC2 لدم  LC لبود دم  لگنیس  یرون  ربیف  لاصتا  رلپوک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف و داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  دشاب - یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  ددرگ – هیارا  تمیق  مالعتسا  طیارش  تاصخشم و  مرف  ساسا  رب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  ددرگ - یم  دودرم  داهنشیپ  یلام ، 

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

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

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رویلک رویلک اباب   ارمه   ارمه یرون   یرون ربیف   ربیف نژویف   نژویف هاگتسد   هاگتسد تاقلعتم   تاقلعتم ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6158903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چئیوس مدوم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001099 زاین :  هرامش 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HUAWEI-D-LINK هدنزاس عجرم   OEJNET یتراجت مان  لدم 4200   LTE Wireless 3G-4G اتید مدوم  الاک :  مان 

اه هداج  کینورتکلا  باقع 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

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

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چئیوس چئیوس وو   مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 5757

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 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0107548014  هرامش  ( ..رتنیرپ روتینام / رتویپماک / سیک   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح  دشاب 

1101093985008732 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   NFH 1214 لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT201UK KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  ( 0107548014 رتنیرپ / روتینام / سیک  ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  تروصب  تخادرپ  هوحن  .دامن / 

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 ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رتنیرپ رتنیرپ روتینام / / روتینام رتویپماک / / رتویپماک سیک   سیک  ) ) الاک الاک حرش   حرش ناونع : : ناونع 5858

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  تاعالطا  ییویدار  لاقتنا  تازیهجت  بصن  لمح و  هیهت ،  : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092052000331 زاین :  هرامش 

ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باختنا تیولوا  رد  یموب  ناگدننک  نیمأت   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( روپدمحم یاقآ   ) 84994040 دیدزاب : تهج  یگنهامه  -

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  -
تسیمازلا هیوست  تهج  یمسر  روتکاف  هئارا  -

تمدخ دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 15  -

1993843557 یتسپ :  دک  یمیشورتپ ،  عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  کالپ 144  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84993349-021  ، 8601239-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88059702-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا ییویدار   ییویدار لاقتنا   لاقتنا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جردنم طیارش  اب  هتعاس  24 تروص هب   Wireless رتسب رد   600Mbps دناب یانهپ  اب  نراقتم  تعرسرپ  یتنرتنیا  تامدخ  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ لیاف  رد 

1101092769000354 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

تروص هب  میس ) یب   ) Wireless رتسب رد   600Mbps دناب یانهپ  اب  نراقتم  تعرسرپ  یتنرتنیا  تامدخ  ات  دراد  دصق  نارهت  ناتسا  زاگ  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  تسیاب  یم  تادنتسم  هدوب و  یمازلا  ناگدننک  نیمأت  تهج  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  .دیامن  هراجا  هتعاس  24

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972102-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WirelessWireless رتسب   رتسب ردرد     600600 MbpsMbps دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   نراقتم   نراقتم تعرسرپ   تعرسرپ یتنرتنیا   یتنرتنیا تامدخ   تامدخ هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 6060

رالیپرتاک رالیپرتاک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دینک هعجارم  تسویپ  هب  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  یاضاقت 0132478  اب  رالیپرتاک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008737 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعطق هدننک  هضرع  عجرم  راودیما  نازاس  هعطق  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   225x8 in زیاس ینلیتا  یلپ  هلول  هب  یدالوف  هلول  لاصتا  هلول  روتپادآ  الاک :  مان 

راودیما نازاس 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
راسیدپ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   GETEK هدنزاس عجرم   GETEK یتراجت مان   DAMOBSCD لدم هکبش   SC duplex SM روتپادآ الاک :  مان 

کیتامروفنا
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
عجرم  CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   CAT C18 روتارنژ روتوم  پمپ  رتاو  یکیتسال  گنیروا  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع 
ددع 12 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یلوط یرهق  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BMW 325 یراوس وردوخ  روتوم  تخوس  راشف  میظنت  هعطق  هلول  الاک :  مان 

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

زاگ تازیهجت  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HYDAC COMPANY هدنزاس عجرم   in 2/3 رطق موینیمولآ  سنج  رتلیف  تنملا  جیرتراک  الاک :  مان 
راکمات

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  روتکژنا  پمپ  هعطق  رنرواگ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هعطق هدننک  هضرع  عجرم  راودیما  نازاس  هعطق  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   200x8 in زیاس ینلیتا  یلپ  هلول  هب  یدالوف  هلول  لاصتا  هلول  روتپادآ  الاک :  مان 

راودیما نازاس 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
عیانص رکشین و  هعسوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   PETRO MAT هدنزاس عجرم   NF8551B401 لدم رکش  هیفصت  هاگتسد  دربراک  دیئونولس 1/4  ریش  الاک :  مان 

یبناج
ددع 2 دادعت : 

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

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

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

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091785000117 زاین :  هرامش 

یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2312FC لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  تس  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعجارم  تسویپ  تسیل  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  روتکاف و  لاسرا  نیح 

1587656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هچوک 1  زارفا ،  رس  خ  یتشهب ،  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88504052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88504052-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6159310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چئیوس مدوم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001099 زاین :  هرامش 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

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

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش کرکر   دروبیک   دروبیک روتینام   روتینام تستس   ناونع : : ناونع 6262

چیئوس چیئوس وو   مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب هرهب  تنواعم  نامتخاس  ویسپ  هکبش  یزاس  هنیهب  تهج  تاموزلم  تاعطق و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000282 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایرواخ سدنهم  یاقآ  نفلت 09138928161  اب  ییوگخساپ.دامن  لاسرا  یرازگراب و  لیمکت  زا  سپ  ار  تسویپ  کرادم.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طاقن نیا  نیب  یلخاد  هکبش  ناتسا و  لک  رد  هطقن  نیب 23  تنرتنیا  طابترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004184000016 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  یرکسع 09335762817  دعس  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  ددرگ  هعلاطم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514869971 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  تیلضف خ  هار  راهچ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320865-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320865-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UTP CAT6UTP CAT6 دروک   دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6464

طاقن طاقن نیا   نیا نیب   نیب یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش وو   ناتسا   ناتسا لکلک   ردرد   هطقن   هطقن نیب  2323   نیب تنرتنیا   تنرتنیا طابترا   طابترا ناونع : : ناونع 6565
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6159653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لگناد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ قبط 

1201000383000885 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

لگناد - 
تسویپ قبط 

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

1401/11/02 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WIFI -USBWIFI -USB لگناد لگناد ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجرد جک 90  رس  شیف  اب  هتشر  هس  روسرپمک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002584 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  cm 50 لوط یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا ینف  تاصخشم  لاسرا 

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

34177284-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجرد هجرد   9090 جکجک   رسرس   شیف   شیف اباب   هتشر   هتشر هسهس   روسرپمک   روسرپمک لباک   لباک ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه هب   ( زاس هریخذ  رورس   ) HDD 10TB = 12 EA, QNAP RAIL- BO2= 2EA QNAPTS -883XU-RP-E2124-8-G تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - یزادنا هار  بصن و 

1101090049003995 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2212  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت تسا  هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا  یزادنا -  هار  بصن و  هارمه  هب  زاین  یلک  حرش  تاصخشم  اب  زاس  هریخذ  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 46624106 یاقآ  سانشراک  ریا - ناریا  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  الاک : 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن هارمه   هارمه هبهب    ( ( زاس زاس هریخذ   هریخذ رورس   رورس  )  ) HDD 10TB = 12  EA,  HDD 10TB = 12  EA,  QNAP RAIL-  BO2= QNAP RAIL-  BO2= 2EA QNAPTS -883XU-RP-E2 124-8-G2EA QNAPTS -883XU-RP-E2 124-8-G ناونع : : ناونع
 - - یزادنا یزادنا هار   هار وو  

6868
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ یاراد  و  میسیب )  هکبش  زا  ینابیتشپ  مدع   ) TD-8816 لدم  TP-link یلباک تروپ  کت   ADSL مدوم هاگتسد   20 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلاع تیفیک  اب  لاسکی  لقادح  ربتعم  ضیوعت 

1101003636000042 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

کالفا تراجت  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TD-8816 لدم میساب  لا  سا  ید  یا  اتید  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  دوش ) هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  یاهلیاف  افطل   ) هدش تسویپ   PDF لیاف ربارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5137655198 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  یناقاخ  یوربور خ  ماما  زیربت خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35299258-041  ، 35299257-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35573552-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  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 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپب  یصوصخ  یمومع و  طیارش  رظن ، دروم  یاه  لحم  سردا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091990000282 زاین :  هرامش 

نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمومع 1101091990000272 نالعا  زاین  دیدجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نامرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یشزرو  نیمز  بنج  وجاوخ  هارراهچ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613667355

35231191-034  ، 32531191-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32531194-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TP- linkTP- link یلباک   یلباک تروپ   تروپ کتکت     ADSLADSL مدوم   مدوم هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 6969

یاهراوهام یاهراوهام وو   میسیب   میسیب میساب ، ، میساب یتارباخم   یتارباخم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف ناونع : : ناونع 7070
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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

switch handel/0140082 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000614 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناشول قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   NEXUS 5000 لدم  expansion module هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افظل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31467280-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  تنرتنیا  هکبش  لاصتا  دناب و  یانهپ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000490 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39902983 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
و 33967474

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

expans ion moduleexpans ion module هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7171

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم تنرتنیا   تنرتنیا هکبش   هکبش لاصتا   لاصتا وو   دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7272
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نارهت ناتسا  زاگ  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 19 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  وکسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000361 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ISR 4221/K9 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

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

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  وکسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس وکسیس ناونع : : ناونع 7373

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474
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تسویپ تسیل  الاک و  تاحیضوت  تاصخشم  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005482000006 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

HP یتراجت مان  لدم 5550  یگنر  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
وستیجوف  fi5015c لدم  A4 رنکسا الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

ایرآ رازفا  زیناپ  هدننک  هضرع  عجرم   MINDEO یتراجت مان  لدم 2250  ناوخ  دکراب  هاگتسد  هعطق  هندب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
رهم راگن  نیتسار  رواشم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PIONEER یتراجت مان   PL-DVD-RW 24X لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

روبص یلع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN هدنزاس عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   ORAMAN لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  الاک و  تاحیضوت  تاصخشم  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916993831 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33665427-076  ، 33668641-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33668640-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنیتنوکا هاگتسد  ( ناگیار یزادنا  هار  بصن و   . یتناراگ لاس  هس  یاراد  ) sophos xgs 4300 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000226 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نما هکبش  رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   SOPHOS هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   SOPHOS یتراجت مان   XG لدم هکبش   UTM هاگتسد الاک :  مان 

سراپ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم   09354558769

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا6158930 هرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  / سیورس هحفص 80)تامدخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6159546 ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد   - POE هکبش اتید  چیئوس  هتسب -  رادم  نیبرود 
هکبش تحت  هتسب  رادم 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6159764fortinet یاه هاگتسد  سنسیال  هحفص 15)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشاب6159767 لاتروپ  یشزرو و  یاه  هاگشاب  تیلاعف  هناورپ  هئارا  هناماس  هحفص 15)یسیونزاب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربراک6159820 دادعت 250  یارب  نما  تنرتنیا  یلخاد و  هکبش  زا  تنرتنیا  زاسادج  هحفص 15)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زکارم6160246 زا  هطقن  ییویدار 3  میس  یب  کنیل  ینابیتشپ  یرادهگن و  یزادنا ، هار  بصن ،  دیرخ ،
هاگشناد هعبات 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هکبش هکبش   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 7575

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

ینف6160543 سانشراک  رفن  کی  روضح  تروص  هب  ( IT Help Desk  ) ینف ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
طبترم تالیصحت  اب  تکرش 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نانمس هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Resolution 1920*1080 چنیا داعبا 55   LED رگشیامن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001592000038 زاین :  هرامش 
نانمس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41049  یعبرم  رتم  داعبا   LED رایس رگشیامن  الاک :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

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

 . تسا هباشم  دک  ناریا   . دشاب هتشاد  یربارب  تسویپ  تاصخشم  اب  دیاب  یلاسرا  یالاک  تسا .  هدهاشم  لباق  تسویپ  لیاف  رد  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3535145111 یتسپ :  دک  نانمس ،  هاگدورف  ناغماد  هداج  رتمولیک 10  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350051-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350050-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Resolution 1920* 1080Resolution 1920* 1080 چنیا   چنیا   5555 داعبا   داعبا   LEDLED  رگشیامن رگشیامن ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناور یراوید  تعاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یمن  کالم  دک  ناریا  .1

.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  .2
.ددرگ جرد  لک  تمیق  .3

.ددرگ تسویپ  ینف  داهنشیپ  اه و  تمیق  زیر  .4
1101091701001543 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا کادآ  هدننک  هضرع  عجرم   ADA-DCC-8080RG لدم لاتیجید  خیرات  تعاس و  رگشیامن  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ جرد  مالعتسا  خساپ  رد  سامت  هرامش  .5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسا تسویپ  الاک  لاسرا  یامنهار  سابعردنب ( رد  لیوحت  لحم  .6

.تسا سابع  ردنب  ناتسرهش  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  .7

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

33340091-073  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید خیرات   خیرات وو   تعاس   تعاس رگشیامن   رگشیامن -- ناور ناور یراوید   یراوید تعاس   تعاس ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  قباطم  بعش  فص  تیریدم  متسیس  هاگتسد  ینابیتشپ 396  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000719 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
Q یتراجت مان  یا  هقلح  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  یناتسرامیب  یمومع و  زکارم  یسمل  یهد  تبون  فص و  تیریدم  ناونع   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

یمریمس یدوواد  مشاهدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زادرپ  دامتعا  هدنزاس  عجرم   SOFT
هتسب 1 دادعت : 

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

ای ) لاسرا لیمکت و  ددرگ .  تبث  تایلام  نودب  عومجم و  تروص  هب  تمیق  تسا .  دات  دروم  دادرارق  قباطم  تامدخ  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاوخکین یاقآ  ینف 64572754  سانشراک  یعیفش 75358219  // .تسا  یمازلا  ات 1401/11/03  تسویپ  مرف  دادرارق و  سیون  شیپ  کرادم و  یراذگراب )

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رد  بصن  تهج  یکیفارت  مئالع  ولبات و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100586000018 زاین :  هرامش 

دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفازاب و  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یکیفارت هدنهد  رادشه  هدننک  هضرع  عجرم  کچوک  زیاس  یکیفارت  هدنهد  رادشه  یهجو  هس  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهش حطس  رد  بصن  تهج  یکیفارت  مئالع  ولبات و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32336960-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فصفص تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   396396 ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 7878

رهش رهش حطس   حطس ردرد   بصن   بصن تهج   تهج یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

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

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددجم یزادنا  هار  بصن و  یسودرف و  هار  هس  ریغتم  مایپ  ولبات  تازیهجت  لماک  ییاجباج  یروآ و  عمج  تازیهجت ، دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناربلد هیردیح  تبرت  - هچغاب روحم  رد 
1101001423000219 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158440 هرامشاب  یدسا  ینب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

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

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

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

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هار هار هسهس   ریغتم   ریغتم مایپ   مایپ ولبات   ولبات تازیهجت   تازیهجت لماک   لماک ییاجباج   ییاجباج وو   یروآ   یروآ عمج   عمج تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هاشنامرک هنحص  یرادرهش  تهج  درز  گنر  نایانیبان 40*40  یکلوپ  کازوم  ددع )  2100 رتم (  دیرخ 336  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005292000070 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  هنحص  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یدمحم دازرف  هدننک  هضرع  عجرم   cm 2 تماخض  40x40 cm داعبا یا  هربیو  کازوم  الاک :  مان 

ددع 336 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ عبرم  رتم  ژارتم 336  هب  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  روتکاف  شیپ  تروص  هب  ناگدنشورف  .هدوب  هنحص  یرادرهش  هدهع  هب  لمح   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتشیب تاعالطا  بسک  تهج  سامت  نفلت   09183859509 دنیامن .  هیارا  تمیق 

6746134833 یتسپ :  دک  کالپ 862 ،  - یناشاک نابایخ  ینیمخ - ماما  نادیم  هنحص - هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48325555-083  ، 48322682-083 :: نفلت ::نفلت 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراتشون فورح  هدایپ و  رباع  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100060000004 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 7800 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دننک تکرش  دنناوت  یم  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  هیلک  یراتشون  فورح  هدایپ و  رباع  یشک  طخ  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32304425-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درز درز گنر   گنر   4040 ** 4040 نایانیبان   نایانیبان یکلوپ   یکلوپ کازوم   کازوم ددع ) ) ددع   2 1002 100 رتم (  (  رتم   336336 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

یراتشون یراتشون فورح   فورح وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  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 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  ناریا  هدش و  یراذگراب  یتسویپ  تاصخشم  اب  ینتب  لاد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050319000004 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یرادرهش  یاهناتسمارآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سرپ بلاق  زاریش  هدننک  هضرع  عجرم   80x40 cm داعبا ینتب  هداس  لاد  کولب  الاک :  مان 

ددع 20,000 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6717993119 یتسپ :  دک  ادهش ،  نادیم  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38332600-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38332602-083 :: 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 هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا وو   هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   ینتب   ینتب لاد   لاد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

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 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تسویپ 1 هب  یراحتنادضدنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشمدک  ناریا 

ددرگ مالعا  یلک  تروص  هبو  تسویپ  تسیل  ساسارب  یداهنشبپ  غلبم 
1101001407000208 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   Z-E-R لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52323114-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعا مالعا یلک   یلک تروص   تروص هبو   هبو تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ساسارب   ساسارب یداهنشبپ   یداهنشبپ غلبم   غلبم دشابیم   دشابیم هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا لیاف   لیاف 11 تسویپ   تسویپ هبهب   یراحتنادضدنبهار   یراحتنادضدنبهار ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ

8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: 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   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تاموزلم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091174000033 زاین :  هرامش 

نیوزق کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشن  یدنب  هقبط  لقن  لمح و  لیاسو  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

زور 45 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لمح و ،  نامزاس  ناوناب  ناتسوب  بنج  بیرج  رازه  ناتسلگ  نابایخ  یادتبا  ادخهد  راولب  قباس  ییاباب  دیهش  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3413949191 یتسپ : 

33356481-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356483-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  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 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریذپ بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  تهج  مئالع  ولبات و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000313 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

ریذپ ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( مالعتسا 1401-69 یا (  هداج  ناربراک  یکیفارت  یاهراتفر  حالصا  یشخب و  یهاگآ  یاه  حرط  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003123000150 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

حرط 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ گرب  اب  بسانتم  اهتمیق  دشاب .  یم  یمازلا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  ناتسا و  یامیس  ادص و  نامزاس  زا  هیدیئات  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  هناماس  رد  امتح  ددرگ و  هئارا  تمیق 

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

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

34210442-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یایا هداج   هداج ناربراک   ناربراک یکیفارت   یکیفارت یاهراتفر   یاهراتفر حالصا   حالصا وو   یشخب   یشخب یهاگآ   یهاگآ یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8787

ورباو ورباو ویناک   ویناک لودج ، ، لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هدش  تبث  رادقم  تاصخشم و  اب  ورباو  ویناک  لودج ، دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  نیفرط  قفاوت  قبط  تخادرپ  هوحن 

1101005196000002 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 12 عافترا  12x35x40 cm داعبا ینتب  وربآ  لودج  الاک :  مان 
ددع 7,000 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
نتب نایواک  هدنزاس  عجرم  قرش  نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 30 عافترا  30x30 cm داعبا ینتب  سنج   cm 15 تماخض اب  هتخاس  شیپ  لودج  الاک :  مان 

قرش
عبرم رتم  7,000 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
مج نتب  سیتب  هدننک  هضرع  عجرم   kg 67 یدنب هتسب  دقاف   50x40x15 cm زیاس کشخ  یسرپ  ینتب  هتخاس  شیپ  لودج  الاک :  مان 

ددع 1,500 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

ینف و هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  نتب  ناملا  یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم  تلاپ  یدنب  هتسب  عون   cm 20 عافترا  30x30 cm داعبا یسرپ  ویناک  لودج  الاک :  مان 
سراپ نتب  ناملا  یسدنهم 

ددع 7,000 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

دابیات رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وربا 40*35*12 لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینتب 30*30*15 لودج 
ینتب 40*50*15 لودج 

وویناک 30*30*15 لودج 

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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باراد 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 16 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدوب  تبث  تهج  اافرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  حرش  اب  رباعم  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093467000061 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  باراد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدوب  تبث  تهج  اافرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  حرش  اب  رباعم  یشک  طخ  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7481865317 یتسپ :  دک  باراد ،  یرادرهش  سردم  دیهش  نابایخ  باراد  سراف  باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53525066-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53526010-071 :: 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 هدوب   هدوب تبث   تبث تهج   تهج اافرص   اافرص هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش اباب   رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8989

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   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنیت 20000  ) رتیل هارمه 20 هب  یکیفارت  دیفس  گنر  رتیل  یرادیرخ 220 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000209 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سکنیت  Lit 1 مجح تپ  فرظ  یروف 20000  رنیت  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

شتآ نیون  هدننک  هضرع  عجرم  شتآ  نیون  یتراجت  مان   kg 4 یزلف نلاگ   S-401 گنر دک  دیفس  تام  تسالپومرت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
نلاگ 220 دادعت : 

1401/11/03 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 
سامت 09111530108 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 ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 2000020000 رنیت   رنیت  ) ) رتیل رتیل 2020 هارمه   هارمه هبهب   یکیفارت   یکیفارت دیفس   دیفس گنر   گنر رتیل   رتیل 220220 یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 142 ھحفص 72 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w72jrzmurufrx?user=37505&ntc=6160232
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6160232?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد 54 نیدوا نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000416 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 54 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

رهش6160296 حطس  رد  بصن  تهج  یکیفارت  مئالع  ولبات و  هحفص 61)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

هار6160496 هس  ریغتم  مایپ  ولبات  تازیهجت  لماک  ییاجباج  یروآ و  عمج  تازیهجت ، هحفص 61)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگتسد هاگتسد 5454 نیدوا نیدوا نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9191

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سبط هاگدورف  (ROAD BLOCKER  ) ینفد یا –  هغیت  ییوردوخ ) تادیدهت  ) یراحتنا دض  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004800000039 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرش کینورتکلا  رنه  هدننک  هضرع  عجرم  شیره  یتراجت  مان   Harish لدم کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  هاگتسد  انمض.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  ارجا  یزادنا و  هار  بصن ، لمح ، هنیزه.تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  هشوینرذآ  هرامش 0912530274  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد 

9716181314 یتسپ :  دک  دنجریب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314675-056  ، 32316961-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32313725-056 :: 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

سبط سبط هاگدورف   هاگدورف (( ROAD BLOCKERROAD BLOCKER  ) ) ینفد ینفد یایا  –   هغیت   هغیت ییوردوخ ) ) ییوردوخ تادیدهت   تادیدهت )) یراحتنا یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا  یتسویپ )  لیاف  قبط  ینف  تاصخشم  ینفد (  یا -  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000173 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ROAD BLOCKER یتراجت مان   ROAD BLOCKER لدم کیلوردیه  متسیس  اب  یا  هداج  یتینما  قوف  یتسیرورت  دض  دنب  هار  الاک :  مان 

سراپ نیتاناپ  یسدنهم  یحارط و 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دنب  هار  بصن  لمح و  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هناماس  رد  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

.تسا یمازلا  یراک  هموزر  یراذگراب  ) دشاب هدوب  ناریا  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  اب  یراکمه  هقباس  یاراد  یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: 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

ینفد ینفد یایا -  -  هغیت   هغیت یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 9393

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سبط  هاگدورف  لرتنک ) سسکا  ) ددرت لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004800000038 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  مینست  یتراجت  مان   GRS20-M لدم یا  هزاورد  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد انمض.دشابیم  سبط  هاگدورف  ، لیوحت لحم.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعرب  ارجا  یزادنا و  هار  بصن ، لمح ، هنیزه.تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ینابش  هرامش 09155201995  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد.دشاب  ربتعم  یتناراگ 

9716181314 یتسپ :  دک  دنجریب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314675-056  ، 32316961-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32313725-056 :: 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

سیدرپ یروانف  کراپ   :: 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 20 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  برد )  24) هعومجم کیتاموتا  یاه  برد  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004564000099 زاین :  هرامش 

سیدرپ یروانف  کراپ  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

سیدرپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  لاطبا  تمیق  دیدزاب  مدع  تروص  رد  تسا و  یمازلا  تمیق  هئارا  زا  لبق  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ای 2437 یلخاد 2424  دیدزاب 76250250  تهج  یگنهامه 

دیئامن تمیق  مالعا  تسویپ  طیارش  یمامت  ندوب  اراد  تروص  رد 

1657163871 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  یروانف  کراپ  دنوامد ، هداج  رتمولیک 20  نارهت ، سیدرپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76250250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76250100-021 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سبط   سبط هاگدورف   هاگدورف لرتنک ) ) لرتنک سسکا   سسکا )) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 9494

(( برد برد   2424)) هعومجم هعومجم کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 9595

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

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

زا 142 ھحفص 76 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3hmu36hqs69bq?user=37505&ntc=6158958
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6158958?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/76af7f4rkrxc2?user=37505&ntc=6159133
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6159133?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برد ندومن  رادروتوم  کوکسم و  دحاو  زادناراب  ینوئدراکآ  برد  ریمعت  حالصا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003101000314 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  هب  راهظا  لاسرا و  ، دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  یریگراب و ...  یرادرابنا و  لمح و  زا  معا  یبناج  یاههنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1664647111 یتسپ :  دک  کالپ 191 ،  - نارادساپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23733128-021  ، 23730-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22842033-021 :: 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

روپکین دیهش  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبرم رتم  ادودح 10 ژارتم  هب  درادناتسا  دیفس  لیم  تیروکس 10 یتسد  یا  هشیش  ییوشک  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092481000019 زاین :  هرامش 

روپکین دیهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
RECORD هدنزاس عجرم  ارامات  کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   STA20 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ   . دیئامرفب یگنهامه  سامت 09373334023 هرامش  اب  دیدزاب  تهج  دشابیم  یمازلا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1771943369 یتسپ :  دک  کالپ 320 ،  ، لگ بجع  نابایخ  رویرهش  نابایخ 17 نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33697156-021  ، 33731238-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33697156-021 :: 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

برد برد ندومن   ندومن رادروتوم   رادروتوم وو   کوکسم   کوکسم دحاو   دحاو زادناراب   زادناراب ینوئدراکآ   ینوئدراکآ برد   برد ریمعت   ریمعت وو   حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 9696

عبرم عبرم رتم   رتم 1010 ادودح   ادودح ژارتم   ژارتم هبهب   درادناتسا   درادناتسا دیفس   دیفس لیم   لیم 1010 تیروکس   تیروکس یتسد   یتسد یایا   هشیش   هشیش ییوشک   ییوشک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا سپ  تامدخ  یتناراگ و  / دشاب یروف  لیوحت  / تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  رتم  موب 5  اب  یسکبریگ  ییوزاب  دنبهار  ددع   8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / ربتعم شورف 

1101093035000853 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  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 8 دادعت : 

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

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  / دشاب یروف  لیوحت  / تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  رتم  موب 5  اب  یسکبریگ  ییوزاب  دنبهار  ددع   8 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 07731372139  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / ربتعم

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف رد  تاعطق  تسیل  تاصخشم و  تاحیضوت و  مامت  -3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -2 مالیا هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ 

1101001409000072 زاین :  هرامش 
مالیا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   TT100 لدم هیاپ  هس  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  تاعطق  تسیل  تاصخشم و  تاحیضوت و  مامت  -3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -2 مالیا هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6935148111 یتسپ :  دک  مالیا ،  یادهش  هاگدورف  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236806-084  ، 32236803-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236803-084 :: 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

رتم رتم   55 موب   موب اباب   یسکبریگ   یسکبریگ ییوزاب   ییوزاب دنبهار   دنبهار ددع   ددع   88 ناونع : : ناونع 9898

هاگدورف هاگدورف لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 9999

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا  ) روتکژورپ اتید  لرتنک  تومیر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001561 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN570222 لدم یتینما  یلرتنک و  یاهمتسیس  لرتنک  تومیر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 1  روتکژورپ  اتید   PT-EX620CX لدم کینوساناپ  یلباک  لرتنک  تومیر  - ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029260-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: 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

سراف ناتسا  یتسیزهب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق داهنشیپ  گرب  رد  دوجوم  تاصخشم  اب  قباطم  ییوزاب  کج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000150000346 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دننک لیمکت  ار  تمیق  داهنشیپ  گرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لک  هرادا  یتسیزهب  رابنا  ات  لقنو  لمح  هنیزه 

7174667566 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  زابرس ، راولب  یادتبا  درباوه ، هارراهچ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38303001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381677-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتینما یتینما وو   یلرتنک   یلرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس لرتنک   لرتنک تومیر   تومیر ناونع : : ناونع 100100

بصن بصن اباب   هارمه   هارمه ییوزاب   ییوزاب کجکج   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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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ساسارب6159454 یداهنشبپ  غلبم  دشابیم  هباشمدک  ناریا  لیاف  تسویپ 1 هب  یراحتنادضدنبهار 
ددرگ مالعا  یلک  تروص  هبو  تسویپ  تسیل 

هحفص 64) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نکسم کناب  نارهت  برغ  هقطنم  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 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تباب هعطق  نودب  یدروم  تامدخ  یا و 2. هرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  / سیورس تامدخ  .1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004339000045 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  نارهت  برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هاگتسد 70 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تباب هعطق  نودب  یدروم  تامدخ  یا و 2. هرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  / سیورس تامدخ  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994763111 یتسپ :  دک  کالپ 43 ،  نارهت  ناتسا  برغ  تیریدم  نکسم  کناب  یمادخ  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88649055-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88649028-021 :: 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

یایا هرود   هرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن // سیورس سیورس تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک 09171600075 تسویپ -  حرش  هب  راک  تاصخشم  هاگتسد )   5 هتسب (  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004340000731 زاین :  هرامش 

سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  راکنامیپ  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  یداهنشیپ  تمیق  هطوبرم  یاه  تسویپ  زاین و  یلک  حرش  ساسا  رب  افطل 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( هاگتسد هاگتسد   55 هتسب (  (  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 103103

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

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

زا 142 ھحفص 81 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q2ggepuynwypr?user=37505&ntc=6158962
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6158962?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  تسویپ 6 ینف  تاصخشم  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ws-2960x-24PDL ینف تاصخشماب  هاگتسد  3 وکسیس چیئوس 

1101003721000088 زاین :  هرامش 
رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  قباطم  ) .دشاب یم  هباشمالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  لمح  هنیزه 

7917914699 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق -  نادیم  بنج  نارادساپ -  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32129249-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513235-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایلام روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . ناتسزوخ یتایلام  روما  لک  هرادا  نادرگ  نیبرود  یتوص و  هاگتسد  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001216000168 زاین :  هرامش 

یتایلام روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133713133 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  - نیطسلف نابایخ  - یولوم نادیم  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3336612-0613  ، 33336612-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336570-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 104104

 . . ناتسزوخ ناتسزوخ یتایلام   یتایلام روما   روما لکلک   هرادا   هرادا نادرگ   نادرگ نیبرود   نیبرود وو   یتوص   یتوص هاگتسد   هاگتسد ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 105105

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   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانتسا  هب  یزادنا  هارو  بصن  تهج  نیبرود  ددع  شش  6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092592000009 زاین :  هرامش 

زنطن دورداب  یباوختخت  ناتسرامیب 32  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تیاسلیام  یتراجت  مان   ms-c5364pb لدم یتظافح  یاه  متسیس  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ناگرگ ناینب  راکیاپ  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تیاسلیام  یتراجت  مان   ms-c5375epb لدم یتظافح  یاه  متسیس  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ناگرگ ناینب  راکیاپ  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
زنطن رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامشاب ییوگخساپ  تهج   . تسیمازلا ناتسرامیب  رد  یزادنا  هار  بصن و  تهج  روضح.دشاب  تسویپ  قبط  امتح  تاقلعتمو  اهنیبرود  لدم  کرام و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  یتشر  یاقا  سامت 09133641299 

8766198761 یتسپ :  دک  یرهطم ،  راولب  دورداب - شخب  زنطن  ناتسرهش  زنطن ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54343086-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54342031-031 :: 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

یزادنا یزادنا هارو   هارو بصن   بصن تهج   تهج نیبرود   نیبرود ددع   ددع شششش   66 ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  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 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دش دیهاوخ  فذح  ناگدننک  نیمات  تسیل  زا  هدش  مالعا  یالاک  لرتنک  تهج  یمسر  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش کچ  امتح  تاحیضوت  رداک 

1101005275000108 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کارا یزاس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD2142FWD لدم  DOME هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD2T25FWD-I5 لدم لسکیپاگم  ود  تیفیک  هکبش  تحت   BULLET هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ژد نمیا  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
ناسدرو هدننک  هضرع  عجرم   IP-COM یتراجت مان   G3224P لدم هنایار   POE هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-9664NI-I8 لدم  NVR هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
ژد نمیا  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین دروم  لدم  اقیقد  فیدر 4 : / G3224T : 3 فیدر لسکیپاگم 4/  2CD2T46G2-2I : 2 فیدر /4 لسکیپ اگم   2CD2146G2-I لدم :1 فیدر  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لاسرا و  یریگراب و  هنیزه 

8133796411 یتسپ :  دک  رذوبا ،  ناتسرنه  بنج  یدابآ  سمش  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403560-031  ، 32366012-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32360811-031 :: 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

هکبش هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد  -  - POEPOE  هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تازیهجت  تسیل  اب  قباطم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  متسیس  هب  طوبرم  مزاول  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009006000149 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تازیهجت  تسیل  اب  قباطم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  متسیس  هب  طوبرم  مزاول  تازیهجت و  دیرخ  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
دروم  25 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب و ناتسا  تیعمج  رد  لیوحت  دشاب .  یم  یمازلا  هدننک  نیمات  طسوت  یتسویپ  تسیل  ربارب  روتکاف  شیپ  هتبثم و  یاهزوجم  کرادم و  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یربنق 09143094423  یاقآ  ییوگخساپ  عجرم  تسا  هدننک  نیمات  هدهع  رب  هطوبرم  یاه  هنیزه 

5156913741 یتسپ :  دک  ناتسا ،  رمحا  لاله  تیعمج  نامتخاس  - ناکسا ژاساپ  یوربور  - ناسربآ هارراهچ  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361416-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366000-041 :: 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

دابآزوریف یلاع  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تازیهجت  یمامت  اب  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دادعت 18  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004008000021 زاین :  هرامش 

دابا زوریف  یلاع  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SSC-E438P لدم یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

دابآ زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت یمامت  هتسب و  رادم  نیبود  ددع  18 دادعت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7471794469 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  دابآزوریف  یلاع  شزومآ  زکرم  هار ، سیلپ  بنج  یتشهب ، دیهش  راولب  دابآ ،  زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38734835-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38734834-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تازیهجت   تازیهجت تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم مزاول   مزاول وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تازیهجت   تازیهجت یمامت   یمامت اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   1818 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( روتکاف تسویپب  لماک  تاحیضوت  سا ( یپ  وی  طبض + هاگتسد  دراه +  + هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005197000010 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یم دیهش  داینب  لک  هرادا  الاک  لیوحت  لحم.دشاب  تساوخرد  نیع  هک  دش  دهاوخ  هداد  رثا  بیترت  یتاداهنشیپ  هب  دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  - 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  تسیاب  یم  یتساوخرد  یاه  الاک  نینچمهدشاب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
روتکاف تسویپب   1 دادعت : 

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

ناتسا نارگراثیاروماو  دیهش  داینب  لک  هرادا  الاک  لیوحت  لحم  نینچمه  دشاب  تساوخرد  نیع  هک  دش  دهاوخ  هداد  رثا  بیترت  یتاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  تسیاب  یم  یتساوخرد  یاه  الاک  نینچمه  .دشاب  یم  یقرش  ناجیابرذآ 

5156938485 یتسپ :  دک  راکلگ ،  نابایخ  بنج  رایرهش  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36598150-041  ، 36581150-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36584772-041 :: 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

ساسا یپیپ   ویوی   طبض + + طبض هاگتسد   هاگتسد دراه + + دراه  + + هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1101 10
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ناناوج شزرو و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسویپ تاصخشم  قبط   ) سنارفنک نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000013000111 زاین :  هرامش 
ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

(. تسویپ تاصخشم  قبط   ) سنارفنک نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

دحاو  1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  لیبدرا ) هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  تاقلعتم (  هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000174 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتراصب ریما  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   Sco2080r لدم  bullet هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  رابتعا  دقاف  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیاریغرد  تسیمازلا .  هناماس  رد  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

 . یتسویپ لیاف  قبط  دیرخ  طیارش  تاصخشم و 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: 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 قبط   قبط  ) ) سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس ریوصت   ریوصت وو   توص   توص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 11 11 1 1

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط لیبدرا ) ) لیبدرا هاگدورف   هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تاقلعتم (  (  تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  52- نیدوا نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000415 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 52 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   5252 -- نیدوا نیدوا نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 113113
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  ) یریوصت تراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  لکد و  نویسادنوف ، یارجا  بصن و  دیرخ ، مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001423000220 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158440 هرامشاب  یدسا  ینب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

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

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

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

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت وو   لکد   لکد نویسادنوف ، ، نویسادنوف یارجا   یارجا وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 1141 14

 ...  ... وو نژیسکا   نژیسکا زاگ   زاگ اباب   ردنلیس   ردنلیس یتعنص -  -  یتعنص ربار   ربار لیتوب   لیتوب بآبآ -  -  هیفصت   هیفصت رتلیف   رتلیف وو   تکارب   تکارب وو   هزادنا   هزادنا یلاگچ   یلاگچ ناونع : : ناونع 115115
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ قبط  رتیف  تکارب و  هزادنا و  یلاگچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005286 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   LAMY هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   LAMY یتراجت مان   FIRST PLUS لدم یهاگشیامزآ  یشخرچ  رتموکسیو  جنس  یورنارگ  الاک :  مان 

دنورا نارتسگ  امزآ  هدننک 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
PRIME P E INTERNATIONAL TRADING CO. LLC هدنزاس عجرم  یمرگولیک  نزو  تلاپ  یدنب  هتسب  عون   BK1675N دیرگ یتعنص  ربار  لیتوب  الاک :  مان 

ایسآ ریات  باهش  یزاس  کیتسال  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 
مرگولیک 10 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
عجرم نپاژ  هدنزاس  روشک  شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   IKEGAMI یتراجت مان  لاتیجید  نیبرود  دربراک   T-430 لدم یزلف  تکارب  الاک :  مان 

IKEGAMI هدنزاس
ددع 3 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
نایل ناراهب  تکرش  زا  یتراجت  مان  اب  هزیناولاگ   Lit 8 یکشزپ سفنت  دربراک  هارمه  دصرد  صولخ 99/5 اب  نژیسکا  زاگ  اب  هدشرپ  فرصمرابکی  ردنلیس  الاک :  مان 

ایرآ نژیسکا 
ردنلیس 10 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
عجرم نپاژ  هدنزاس  روشک   GC هدنزاس عجرم   FUJI LINING LC یتراجت مان  یفرظ  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   g 18 یدنب فک  رمونیآ  سالگ  الاک :  مان 

سراپ بط  ابید  هدننک  هضرع 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
تعنص کرادت  یناگرزاب  ینف و  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   POIRINO هدنزاس عجرم   100x1000 mm زیاس بآ  هیفصت  یذغاک  رتلیف  الاک :  مان 

زاتشیپ
ددع 4 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
دنزاش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   MICRO یتراجت مان  یمرگولیک  هسیک   PA20 دیرگ رمیلپ  یندوزفا   MICRO PPA2 دنیارف کمک  الاک :  مان 

مرگولیک 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط  مالقا  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23942621-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد6160391 54 نیدوا هحفص 64)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 142 ھحفص 90 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kanuslq7n49xe?user=37505&ntc=6160555
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6160555?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود6159546 ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد   - POE هکبش اتید  چیئوس  هتسب -  رادم  نیبرود 
هکبش تحت  هتسب  رادم 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن6159649 شتآ  زاگ  هحفص 33)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6160118 هحفص 33)مالعا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6160142 ءافطا  قیرح و  مالعا  هحفص 33)لنپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس6160301 قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 33)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاگ تفن و  هنیمز  رد  لاعف  لحاس  ایرد  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

DAR-AWZ-CB - 1053 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ رون   :: عبنم :: 1401/11/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرهب دحاو  ههار  دنچ  یزاس  هطوحم  سنف و  مرف  تلپ  سسکا  رپیلسا و  یناشنشتآ  رتلش  مور  یرتاب  نامتخاس  ثادحا  لیویس  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طیارش دجاو  یاه  تکرش  هب   235  ، زاوها یرامسآ  نیدایم  تشادهگن  هعسوت و  حرط  هژورپ  هب  طوبرم  زاوها 235  هتسب  زاوها 2  یرادرب 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  تسا - یمازلا  لیمیا  عوضوم  رد  هصقانم  هرامش  رکذ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یورین ناگداپ  ادخهد -  رکشین  هداج  گرزب  یسامخ  نابایخ  تمالس ،  ، ناتسرامیب بنج  کشمیدنا  زاوها   - میدق هار  سیلپ  زاوها  ناتسزوخ  ناتسا  سردآ   :: سردآ سردآ
تاصقانم اهدادرارق  دحاو )  ) لحاس ایرد  هسسوم  س - )  ) ارهزلا ییایرد 

02122502408 - 9 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: ahwaz 235-ict@daryasahel.comسکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

سسکا6158777 رپیلسا و  یناشنشتآ  رتلش  مور  یرتاب  نامتخاس  ثادحا  لیویس  تایلمع  یراذگاو 
ههار دنچ  یزاس  هطوحم  سنف و  مرف  تلپ 

هحفص 92) سسکا  ( سسکا

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

تسویپ6158958 تسیل  قبط  سبط  هاگدورف  لرتنک ) سسکا  ) ددرت یاهمتسیسلرتنک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هاگدورف6160281 لرتنک  سسکا  یاهمتسیسهژورپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دنچ دنچ یزاس   یزاس هطوحم   هطوحم وو   سنف   سنف مرف   مرف تلپ   تلپ سسکا   سسکا وو   رپیلسا   رپیلسا یناشنشتآ   یناشنشتآ رتلش   رتلش مور   مور یرتاب   یرتاب نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا لیویس   لیویس تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
ههار ههار

1 161 16
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روشک شزوما  شجنس و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  _ دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشم  ددرت _ لرتنک  هاگتسد  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003062000105 زاین :  هرامش 

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  _ دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشم  ددرت _ لرتنک  هاگتسد  هس  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایدیما 02188900001  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598873511 یتسپ :  دک  یهللا ،  تاجن  ینرق و  نیب  ناخ - میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43591521-021  ، 88801692-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88897113-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001001551000240 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160427 :: هرازه هرازه :: 1401/11/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت  نوناق  نامتخاس  یلیر  یناگیاب  نشیتراپ و  دمک  بصن  تخاس و  ، هیهت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ددرت  نوناق  نامتخاس  یلیر  یناگیاب  نشیتراپ و  دمک  بصن  تخاس و  ، هیهت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
21,106,600,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,055,330,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک  ، 7618846846 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد هسهس   ناونع : : ناونع 1171 17

ددرت ددرت نوناق   نوناق نامتخاس   نامتخاس یلیر   یلیر یناگیاب   یناگیاب وو   نشیتراپ   نشیتراپ دمک   دمک بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 118118
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نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001551000239 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160549 :: هرازه هرازه :: 1401/11/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت  نوناق  نامتخاس  یرادا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ددرت  نوناق  نامتخاس  یرادا  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

42,047,500,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,102,375,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک  ، 7618846846 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6158958 تسیل  قبط  سبط  هاگدورف  لرتنک ) سسکا  ) ددرت یاهمتسیسلرتنک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رد6159251 رامش  ددرت  یاه  هاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  شیالاپ و  یرادهگن ،  ینابیتشپ ،  دیرخ ،
روحم  69

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ددرت6160097 لرتنک  هاگتسد  هحفص 15)هس  ددرت  ( ددرت

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

هاگدورف6160281 لرتنک  سسکا  یاهمتسیسهژورپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ددرت6160427 نوناق  نامتخاس  یلیر  یناگیاب  نشیتراپ و  دمک  بصن  تخاس و  ، هحفص 15)هیهت ددرت  ( ددرت

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

6160502 ، یرادهگن ینابیتشپ ،  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
روحم رد 60  رامش  ددرت  یاه  هاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  شیالاپ و 

هحفص 8) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ددرت6160549 نوناق  نامتخاس  یرادا  تازیهجت  هحفص 15)دیرخ  ددرت  ( ددرت

ددرت ددرت نوناق   نوناق نامتخاس   نامتخاس یرادا   یرادا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

تعرس6159118 فلخت  تبث  هناماس  ود  یارجا  بصن و  هحفص 8)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یروبع6160416 طخ  کی  یارب  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  ود  یارجا  بصن و  هحفص 8)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6158836 یافطاردنلیس  هب  طوبرم  نزو  هحفص 33)رلرتنک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رلکنیرپسا6159214 یناراب ) ) راکدوخ قیرح  هحفص 6)یافطا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6159406 شتآ  هحفص 33)تاموزلم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6159649 شتآ  زاگ  هحفص 33)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6159711 یافطا  ینمیا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 33)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6160118 هحفص 33)مالعا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6160142 ءافطا  قیرح و  مالعا  هحفص 33)لنپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسرامیب6160240 قیرح  افطا  متسیس  بآ  یشک  هلول  هحفص 33)حالصا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس6160301 قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 33)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هداتسیا6160376 قیرح  ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  هحفص 25)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " 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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( 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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  هباشم  دنرب  ای  لویناه  دیفلوس  نژوردیه  زاگ  بای  تشن  روتکتد - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000354 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک  نارهت  یالاک  امیت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SOLO یتراجت مان   BW SOLO لدم دیفلوس  نژوردیه  زاگ  کت  بای  تشن  الاک :  مان 

HONEYWELL هدنزاس
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/12/29 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 ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیفلوس دیفلوس نژوردیه   نژوردیه زاگ   زاگ بای   بای تشن   تشن روتکتد - - روتکتد ناونع : : ناونع 120120
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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 یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  دیرخ  تامازلا  قبط  ددع   300  ( جنس حطس   ) یبلق پمپ  روتکتد  لول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001243 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کیدمرذآ هدننک  هضرع  عجرم   ARROW یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب   cm 69/4 لوط  F 7/5 زیاس قورع  بلق و  دربراک  پمپ  نلاب  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  لیاف  دیرخ  تامازلا  قبط  ددع   300  ( جنس حطس   ) یبلق پمپ  روتکتد  لول 

یمازلا  uid و irc دک زوجم imed و   - یمازلا هنومن  لاسرا   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - ههام تخادرپ 3 

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: 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

6159010H2S Detector(33 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دیفلوس6159513 نژوردیه  زاگ  بای  تشن  هحفص 95)روتکتد - روتکتد  ( روتکتد

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

یناشن6159649 شتآ  زاگ  هحفص 33)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6159978 لیاف  دیرخ  تامازلا  قبط  ددع   300  ( جنس حطس   ) یبلق پمپ  روتکتد  هحفص 95)لول  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " 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

6159133( برد  24) هعومجم کیتاموتا  یاه  برد  زا  ینابیتشپ  یاهمتسیسیرادهگن و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف دیرخ   دیرخ تامازلا   تامازلا قبط   قبط ددع   ددع   300300  ( ( جنس جنس حطس   حطس  ) ) یبلق یبلق پمپ   پمپ روتکتد   روتکتد لول   لول 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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(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1878/ت ک م ع/7700401350 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت اب  هارمه  نکسا  زنل  نیبرود  ددع  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر هدرپس 436.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.torc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  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 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  تاقلعتم  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003068000268 زاین :  هرامش 

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 
شورس یریوصت  یتوص  هدنزاس  عجرم   SONY یتراجت مان   HVR-HD1000E لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ مادقا  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61063451-021  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت اباب   هارمه   هارمه نکسا   نکسا زنل   زنل نیبرود   نیبرود ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

تسیل تسیل قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 16 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تمیق  هئارا  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تسویپ .  ینف  تاصخشم  اهب و  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  هنیآ  نودب  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یتسیاب 

1101091525000192 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 48865488   DSC-W130/P E15 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیا ریغ  رد  .ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  اضما ،  رهم و  زا  سپ  تسویپ  ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  طیارش  هارمه  هب  لیمکت و  تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  افطل 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروص 

4513733631 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  زاگ  تکرش   - ترادا عمتجم   - نمهب هارگرزب 22   - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33146704-024  ، 33455555-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441320-024 :: 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

6158962 ( هاگتسد  5 هتسب (  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 80)هیهت ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6159087 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
ناتسمارآ

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6159403 هحفص 80)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6159453 . ناتسزوخ یتایلام  روما  لک  هرادا  نادرگ  نیبرود  یتوص و  هاگتسد  هحفص 80)ریمعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزادنا6159486 هارو  بصن  تهج  نیبرود  ددع  شش  هحفص 80)6 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6159546 ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد   - POE هکبش اتید  چیئوس  هتسب -  رادم  نیبرود 
هکبش تحت  هتسب  رادم 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یمیم تمیق   تمیق هئارا   هئارا .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ .  .  تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف اباب   قباطم   قباطم هنیآ   هنیآ نودب   نودب یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم یتسیاب   یتسیاب

124124
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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

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

تازیهجت6159561 اب  هارمه  نکسا  زنل  نیبرود  ددع  کی  هحفص 15)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

تسیل6159807 قبط  تاقلعتم  نیبرود و  هحفص 15)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

تازیهجت6159972 تسیل  اب  قباطم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  متسیس  هب  طوبرم  مزاول  تازیهجت و  دیرخ 
یتسویپ

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6159998 تسیل  قبط  تازیهجت  یمامت  اب  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  هحفص 80)دادعت 18  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سا6160026 یپ  وی  طبض + هاگتسد  دراه +  + هتسبرادم هحفص 80)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6160179(. تسویپ تاصخشم  قبط   ) سنارفنک نلاس  ریوصت  توص و  هحفص 80)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیاف6160271 قبط  لیبدرا ) هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  تاقلعتم (  هتسبرادم و  نیبرود 
یتسویپ

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دک6160275 ناریا  تسویپ .  ینف  تاصخشم  اهب و  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  هنیآ  نودب  یساکع  نیبرود 
.دشاب تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یتسیاب  یم  تمیق  هئارا  .تسا  هباشم 

هحفص 15) نیبرود  ( نیبرود

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

هاگتسد6160372  52- نیدوا هحفص 80)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگتسد6160391 54 نیدوا هحفص 64)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت6160501 تراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  لکد و  نویسادنوف ، یارجا  بصن و  دیرخ ، هحفص 80)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6160555 ... نژیسکا و زاگ  اب  ردنلیس  یتعنص -  ربار  لیتوب  بآ -  هیفصت  رتلیف  تکارب و  هزادنا و  هحفص 80)یلاگچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتینما6160499 یلرتنک و  یاهمتسیس  لرتنک  یاهمتسیستومیر  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " 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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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 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AM271 11M CPUi7 RAM16GB SSD512+1TRA جنیا ناو 27 نیلآ  هاگتسدکی.دشاب  یم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یمزایندروم  HDD

1101091319000160 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سیرتام تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   in 20 هچراپکی رتویپماک  کسیددراه  دربراک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاوس تهج.دشاب  یم  یمازلاروتکاف  شیپ.ددرگ  یراذگ  تمیق  تساوخرد  قبط.دشاب  یتکرش  یلصاوربتعم  یتناراگ  یاراد  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  09122091534 اب

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  تبث  تاصخشم  قبط  لد  ورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000885 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناتسهل  هدنزاس  روشک   DELL هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان   ME4012 لدم  TB 220 تیفرظ  PowerVault ME4 Series زاس هریخذ  الاک :  مان 

ایشرپ هنایار  تاروگیز  یروآ  نف  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هدش  تبث  تاصخشم  قبط  لد  ورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787100-021  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناو ناو نیلآ   نیلآ هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 125125

زاس زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 126126
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نارهت ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میساتپ ورلک  هلف  دوک  نت  یزودرس 300 نیزوت و  یریگ  هسیک   . دشاب تساوخرد  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  دشابیم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
داباریخ رابنا  رد 

1101001602000021 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
نت 300 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

نت 300 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داباریخ رابنا  رد  میساتپ  ورلک  هلف  دوک  نت  یزودرس 300 نیزوت و  یریگ  هسیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415793141 یتسپ :  دک  ردنمس پ6 ،  مود ک  روشک خ  ترازو  یوربور  یمطاف  رتکد  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88997619-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88963503-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001001402000100 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160417 :: هرازه هرازه :: 1401/11/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 3380801100 اضاقت :  هرامش  زاس  هریخذ  زیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

3380801100 اضاقت :  هرامش  زاس  هریخذ  زیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,475,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/02/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رابنا رابنا ردرد   میساتپ   میساتپ ورلک   ورلک هلف   هلف دوک   دوک نتنت   300300 یزودرس   یزودرس وو   نیزوت   نیزوت یریگ   یریگ هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 127127

زاس زاس هریخذ   هریخذ زیهجت   زیهجت 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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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ناو6159752 نیلآ  هحفص 100)هاگتسدکی  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6159829HDD 10TB = 12 EA, QNAP RAIL- BO2= 2EA QNAPTS -883XU-RP-E2124-8-
 - یزادنا هار  بصن و  هارمه  هب   ( زاس هریخذ  رورس   ) G

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاس6159880 هحفص 100)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رابنا6160406 رد  میساتپ  ورلک  هلف  دوک  نت  یزودرس 300 نیزوت و  یریگ  هحفص 100)هسیک  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6160417 هریخذ  زیهجت  هحفص 100)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

هاگدورف6158814 (ROAD BLOCKER  ) ینفد یا –  هغیت  ییوردوخ ) تادیدهت  ) یراحتنا دض  دنب  هار 
سبط

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ینفد6158904 یا -  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ساسارب6159454 یداهنشبپ  غلبم  دشابیم  هباشمدک  ناریا  لیاف  تسویپ 1 هب  یراحتنادضدنبهار 
ددرگ مالعا  یلک  تروص  هبو  تسویپ  تسیل 

هحفص 64) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رتم6160119 موب 5  اب  یسکبریگ  ییوزاب  دنبهار  ددع  یاهمتسیس8  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

ساسارب6159454 یداهنشبپ  غلبم  دشابیم  هباشمدک  ناریا  لیاف  تسویپ 1 هب  یراحتنادضدنبهار 
ددرگ مالعا  یلک  تروص  هبو  تسویپ  تسیل 

هحفص 64) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رتم6160119 موب 5  اب  یسکبریگ  ییوزاب  دنبهار  ددع  یاهمتسیس8  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " 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 08 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  8 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005358 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

.دوش یمن  هدادرثا  بیترت  تروصنیاریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  قوف  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 ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: 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

تراچ6159682 ردروکر )  ) هدننک هحفص 103)طبض  ردروکر  ( ردروکر

تراچ تراچ ردروکر ) ) ردروکر  ) ) هدننک هدننک طبض   طبض ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  یتکرش  یلصا  ربتعم  یتناراگ  اب   Hp GDL380 G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001027000021 زاین :  هرامش 

یندعم یاه  تیلاعف  یراذگ  هیامرس  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هتفرگ  سامت  ماهبا 09123489857  تروص  رد.ددرگ  قاحلا  قیقد  تسویپ  یاه  روتکاف  شیپ.ددرگ  هظحالم  تسویپ  لیاف  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23591253-021  ، 23591201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22053619-021 :: 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 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   . تسویپ تسیل  قباطم  یتساوخرد  تازیهجت  یلام -  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060044000061 زاین :  هرامش 

نیوزق ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   . تسویپ تسیل  قباطم  یتساوخرد  تازیهجت  یلام -  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414896818 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  هاگشناد  راولب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33901527-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33786578-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم یتکرش   یتکرش یلصا   یلصا ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     Hp GDL380 G10Hp GDL380 G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 130130

.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  . . تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم یتساوخرد   یتساوخرد تازیهجت   تازیهجت یلام -  -  یلام رورس   رورس ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک یا  هقطنم  قرب   :: 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 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب  هشقن  یلخاد  رورس  یزادنا  هار  برغ و  یا  هقطنم  قرب  یا  هراوهام  ریواصت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج 

1101001132000373 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

.دشاب  یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراذگراب یراذگراب هشقن   هشقن یلخاد   یلخاد رورس   رورس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   برغ   برغ یایا   هقطنم   هقطنم قرب   قرب یایا   هراوهام   هراوهام ریواصت   ریواصت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 132132
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یعامتجا نیمات  کی  هرامش  یصصخت  کینیلک  یلپ  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تشر

نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هارمه  راک  یارجا.تسویپ  تسیل  گرب  قبط 2  رورس  قاتا  ینامتخاس  یزاس  درادناتسا  رورس و  قاتا  یاه  کر  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.حلاصم

1101092313000020 زاین :  هرامش 
تشر کی  هرامش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

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

.تسا امرفراک  هدهع  هب  قرب  بآ و  نیمات  طقف.تسا  راکنامیپ  هدهع  هب  هژورپ  یارجا  یارب  تازیهجت  رازبا و  هیلک  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4193744769 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  - گنهرف نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33325444-013  ، 33322143-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322143-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اباب هارمه   هارمه راک   راک یارجا.تسویپ   یارجا.تسویپ تسیل   تسیل گرب   گرب   22 قبط   قبط رورس   رورس قاتا   قاتا ینامتخاس   ینامتخاس یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا وو   رورس   رورس قاتا   قاتا یاه   یاه کرکر   یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع
.حلاصم .حلاصم

133133

رازفا رازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تاصخشم  قباطم  رازفا  تخس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001427000092 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بونج هنایار  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   k 3 g 3/5 7/2 لدم  TB 2 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

رتسگ منبش  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SEAGATE یتراجت مان   SATA 1TB لدم  TB 1 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
سای

ددع 4 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   GB 500 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
تارم هنایار  زیهجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   TS4GUSDHC لدم  GB 4 تیفرظ  SD ورکیم هظفاح  تراک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 لدم هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CHINA ELECTRONICS SHENZHEN COMPANY هدنزاس عجرم   VI لدم هنایار  رواپ  هعطق  هظفحم  الاک :  مان 

نطو شیدنا  ایوپ  یدیلوت 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
نازادرپ شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC لدم  TB 1/2 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

اسرب
ددع 5 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 900GB 10K DP لدم  GB 900 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 600 تیفرظ  AP860A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-418367-B21 لدم  GB 146 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف مادقا  مالعتسا  مرف  ددجم  یراذگراب  ندومنرپ و  هناماس و  رد  تمیق  تبث  هب  تبسن  تسویپ  تاصخشم  قباطم  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931995487 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347755-084  ، 33333040-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330005-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: 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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همشچ هیس  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 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  اب  ورکیم  رپوس  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005786000018 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  همشچ  هیس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سراپ تراجت  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   SUPER MICRO یتراجت مان   SC لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

ناردلاچ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5871815571 یتسپ :  دک  همشچ ،  هیس  یرادرهش  ، ینامیلس دیهش  راولب  ناردلاچ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34262995-044  ، 34262011-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34262010-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورکیم ورکیم رپوس   رپوس رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135

رتویپماک رتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتویپماک تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002583 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نطو شیدنا  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8306 لدم میس  یب  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

تس 60 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

ATEN17 لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 60 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
یشخب ردان  هدننک  هضرع  عجرم   GB 1 تیفرظ  KINGMAX لدم هنایار  ردیر  مر  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

اناد ایناو  زیهجت  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  اناد  ایناو  زیهجت  طابترا  هدنزاس  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  هنایار  رواپ  دربراک   GP550A-UK هیذغت عبنم  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   WR1 لدم سوم  یچم  دپ  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 60 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant Dl580 G5 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسیمازلا ینف  تاصخشم  هئارا  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

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

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

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091410000093 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160438 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیکرتشم  روما  رورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیکرتشم روما  رورس  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,450,000,000 نیمضت :  غلبم 

18:00 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

درکرهش  ، 8814683486 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم   Blade رورس تهج  یتابساحم  یاه  هغیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000492 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ایلیا نازاس  سیدنت  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   M1000 لدم  BLADE رورس الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903265 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیکرتشم نیکرتشم روما   روما رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137

BLADEBLADE  رورس رورس ناونع : : ناونع 138138
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زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001402000098 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160519 :: هرازه هرازه :: 1401/11/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 3380801099  هرامش  رورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اضاقت 3380801099 هرامش  رورس  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   4,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/02/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6158923 لیاف  قباطم  یتکرش  یلصا  ربتعم  یتناراگ  اب   Hp GDL380 G10 هحفص 105)رورس رورس  ( رورس

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

سوریو6159378 یتنآ  رازفا  مرن  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.ددرگ6159446 همیمض  روتکاف  شیپ   . تسویپ تسیل  قباطم  یتساوخرد  تازیهجت  یلام -  هحفص 105)رورس  رورس  ( رورس

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

یراذگراب6159501 هشقن  یلخاد  رورس  یزادنا  هار  برغ و  یا  هقطنم  قرب  یا  هراوهام  ریواصت  هحفص 105)هیهت  رورس  ( رورس

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

گرب6159588 قبط 2  رورس  قاتا  ینامتخاس  یزاس  درادناتسا  رورس و  قاتا  یاه  کر  یزاس  درادناتسا 
.حلاصم اب  هارمه  راک  یارجا.تسویپ  تسیل 

هحفص 105) رورس  ( رورس

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

رازفا6159716 تخس  هحفص 105)تازیهجت  رورس  ( رورس

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

6159829HDD 10TB = 12 EA, QNAP RAIL- BO2= 2EA QNAPTS -883XU-RP-E2124-8-
 - یزادنا هار  بصن و  هارمه  هب   ( زاس هریخذ  رورس   ) G

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ورکیم6159920 رپوس  رورس  هحفص 105)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رتویپماک6160027 هحفص 105)تاعطق  رورس  ( رورس

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیکرتشم6160438 روما  رورس  هحفص 105)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6160504BLADE هحفص 105)رورس رورس  ( رورس

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

رورس6160519 هحفص 105)دیرخ  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ ناجیابرذآ 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جردنم طیارش  یمالعا و  تاصخشم  یتسویپ و  تسیل  ربارب  بایغ  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000207000156 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارگایمیک هدننک  هضرع  عجرم  اسکم  یتراجت  مان   BioFace S770 لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هنایار نیمزرس 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
نارگایمیک هدننک  هضرع  عجرم  اسکم  یتراجت  مان   BioFace E320 لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هنایار نیمزرس 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جردنم طیارش  یمالعا و  تاصخشم  یتسویپ و  تسیل  ربارب  بایغ  روضح و  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5714783734 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  سناژروا  یوک  تلاسر  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31937185-044  ، 32234897-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229059-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جردنم جردنم طیارش   طیارش وو   یمالعا   یمالعا تاصخشم   تاصخشم وو   یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل ربارب   ربارب بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 140140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناوریش قرب  یورین  دیلوت  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 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوریش یبیکرت  لکیس  هاگورین  زاین  دروم  هطوبرم  یاهرنشیدناک  اب  هارمه  ییاجباج  شزرل و  یاهروسنس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001477000104 زاین :  هرامش 

ناوریش قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم  کر   NBES0306 شزرل روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددجم دنیامن و  اضما  رهم و  لیمکت و  ار  تسویپ  دانسا  دیاب  امازلا  ناگدنهدداهنشیپ  دشابیم ، یراذگتمیقرد  تدحو  تهج  افرص  هدش  رکذ  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  اهنآ  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دننک  یراذگراب  هناماس  رد 

9465115389 یتسپ :  دک  ناوریش ،  ناچوق .  هداج  رتمولیک 12  ناوریش ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36343546-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36343550-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  زاگ  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 19 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 81972299 هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  حرش  قباطم  جنسوب  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000359 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریغ یاه  نومزآ  ناراکشواک  هدننک  هضرع  عجرم   AXEL SEMRAU GMBH AND CO.KG یتراجت مان   Odor Handy Plus لدم جنسوب  فارگوتامورک  الاک :  مان 

قیقد برخم 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 81972299 هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  حرش  قباطم  جنسوب  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرکر   NBES0306NBES0306 شزرل   شزرل روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 141141

جنسوب جنسوب فارگوتامورک   فارگوتامورک ناونع : : ناونع 142142

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 12 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6159900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F CATERPILLAR EQUIPMENT/01-22-0147025 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008750 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرازلگ یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   C15 روتارنژ روتوم  یدالوف  چیپ  الاک :  مان 

قلطم
ددع 20 دادعت : 

1402/02/12 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B لزید روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 
ددع 10 دادعت : 

1402/02/12 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمن لوبق  لباق  اهتکرش  فرط  زا  هباشم  یداهنشیپ  دک  ناریا  تسارکذ  هب  مزال  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  مالس , اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

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

4148707-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لزید لزید روتوم   روتوم دربراک   دربراک   GRGR راشف   راشف روسنس   روسنس - -   C15C15 روتارنژ   روتارنژ روتوم   روتوم یدالوف   یدالوف چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 143143

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  زاگ  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 19 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  یرطاب  جنسوب و  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000360 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریغ یاه  نومزآ  ناراکشواک  هدننک  هضرع  عجرم   AXEL SEMRAU GMBH AND CO.KG یتراجت مان   Odor Handy Plus لدم جنسوب  فارگوتامورک  الاک :  مان 

قیقد برخم 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
طاباس یرطاب  کت  هدننک  هضرع  عجرم  یرطاب  کت  یتراجت  مان   kg 17/7 نتراک  A 70 نایرج تدش   V 12 ژاتلو  TB70FJ یدیسا ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  یرطاب  جنسوب و  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرطاب یرطاب وو   جنسوب   جنسوب روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 144144

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

speed sensor/0100734 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000610 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نیارکوا هدنزاس  روشک   LPC SPEED SENSOR یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  تعرس  متسیس  دربراک   ARKA0LPC-1401 لدم یکینورتکلا  روسنس  الاک :  مان 

اکرآ یژرنا  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZORYA هدنزاس عجرم 
ددع 18 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افظل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31467280-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکینورتکلا یکینورتکلا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 145145

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ینف تسویپ  قباطم  رگالاتید  روسنس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  مهم : هجوت 

1101030128000265 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

سراف جاوما  تراجت  ایهم  هدننک  هضرع  عجرم   LISUN یتراجت مان   ESD61000-2 لدم کیتاتساورتکلا  لدبم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
شجنس ناوت  نیزوت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   BCM لدم یراشف  لسدول  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ینف تسویپ  قباطم  رگالاتید  روسنس و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  مهم : هجوت 

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63192805-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگالاتید رگالاتید وو   روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 146146
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6160329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   BRAUN کرام  BACK PLANE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  یتسیاب  یکناب  همان  تنامض  هدوب و  یمازلا  هام  زا 1  شیب  لیوحت  نامز  تهج  داد  رارق  داقعنا 

1101092447001334 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   BRAUN هدنزاس عجرم   E1655.41 SIL3/1EC61508 لدم تعرس  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یباختنا دک  ناریا  هن  دشاب  تسویپ  یاضاقت  قباطم  یتسیاب  یداهنشی  یالاک 

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

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  لپوکومرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001547 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم   PARTIKAN THERMOCOUPLE یتراجت مان   TYPE J-K-S-R-T لدم یترارح  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BACK PLANEBACK PLANE ناونع : : ناونع 147147

یترارح یترارح امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 148148
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یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  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 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عافترا 12.9و14.64و18.33 هب  نزاخم  یارب  VITO LT TEMPERATURE PROBE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  رد  یلیمکت  تاحیضوت 

تسا یمازلا  یقیقح  صاخشا  یداصتقا  دک  هزور .  3 نیمات تلهم 
1101091536000323 زاین :  هرامش 

یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 40KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 40KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپیم  ماجنا  یدعب  تامادقا  دات  زا  سپ  لاسرا و  هدنشورف  طسوت  هنومن  موزل  تروص  رد 

دشاب  یم  یرابتعا  هجو  زیراو  الاک  دات  تفایرد و  زا  سپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  راب  لمح  هیارک 

3867141113 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ینیمخ  ماما  هاگشیالاپ  بنج  دنزاش  یهارود  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33493339-086  ، 33493310-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33668894-086 :: 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

6158970vibration monitoring(25 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

جردنم6159211 طیارش  یمالعا و  تاصخشم  یتسویپ و  تسیل  ربارب  بایغ  روضح و  هحفص 113)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

یرزیل یرزیل امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 149149
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کر6159672  NBES0306 شزرل هحفص 113)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

جنسوب6159760 هحفص 113)فارگوتامورک  روسنس  ( روسنس

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

لزید6159900 روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  -  C15 روتارنژ روتوم  یدالوف  هحفص 113)چیپ  روسنس  ( روسنس

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

یرطاب6160054 جنسوب و  هحفص 113)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یکینورتکلا6160137 هحفص 113)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

رگالاتید6160222 روسنس و  هحفص 113)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

6160329BACK PLANE(113 هحفص روسنس  ( روسنس

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

یترارح6160354 امد  هحفص 113)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یرزیل6160563 امد  هحفص 113)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکینورتکلا6160137 هحفص 113)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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روشک ناروانف  نارگشهوژپ و  زا  تیامح  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 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6158838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cisco 2960 pluse 24tc-s چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092623000010 زاین :  هرامش 

روشک ناروانف  نارگشهوژپ و  زا  تیامح  قودنص  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24TC-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قودنص یروانف  دحاو  ینف  دات  زا  سپ  رادیرخ و  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439634653 یتسپ :  دک  کالپ 33 ،  مجنپ - خ  دمحا - لآ  لالج  زا  رتالاب  دابآریما -) ) یلامش رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82161177-021  ، 82161000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88003981-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cisco 2960  pluse 24tc-sc isco 2960  pluse 24tc-s چوس   چوس ناونع : : ناونع 150150

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

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

زا 142 ھحفص 122 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p9j64k9n8z8nz?user=37505&ntc=6158838
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6158838?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6158988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  قباطم  رپمآ  تلو 42 سا 12 یپ  وی  یرتاب  ددع  20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لتاراف  ups 6000 یلخاد  sdc لماک رژراش  ددع  1

لتاراف ژاتلو 240  اب  یرتاب  تنیباک   ups رژراش ددع  1
1101091990000281 زاین :  هرامش 

نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
روشک تعنص  ملع و  شناد  راتسج  هدنزاس  عجرم   JDEVS یتراجت مان   CHARGER لدم  VDC 220 ژاتلو  ADC 1000 نایرج تدش  یکیرتکلا  رژراش  الاک :  مان 

تعنص ملع و  شناد  راتسج  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
ناین یتراجت  مان   NP4000 لدم یتارباخم  تازیهجت   DC هیذغت نیمات  دربراک   KW 240 ناوت رژراش  هب  زهجم  رالوژام  دم  چیئوس  تنلپ  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

کینورتکلا ناین  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  لساراف  یتراجت  مان   Ah 42 تیفرظ  V 12 ژاتلو دیسا  دلیس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- نارهت هداج  - نامرک ) یضاقتم رابنا  برد  الاک  لیوحت  لاسرا و  هنیزه  / ددرگیم تدوع  الاک  دیئات ، مدع  تروص  رد  / ربتعم یتناراگ  یاراد  / لخاد تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدوتس  09131795894 الاک / لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  رثکادح 60  تخادرپ  / تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  ( تفن رابنا 

 : یتسپ دک  نامرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یشزرو  نیمز  بنج  وجاوخ  هارراهچ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613667355

32531191-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32531194-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رپمآ رپمآ 4242 تلو   تلو 1212 ساسا   یپیپ   ویوی   یرتاب   یرتاب ددع   ددع 2020 ناونع : : ناونع 151151

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

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

زا 142 ھحفص 123 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qpmzf9u4wer8r?user=37505&ntc=6158988
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6158988?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ورین هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  رتویپماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094779000035 زاین :  هرامش 

ورین هاگشهوژپ  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 14 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

لصادحوم داوج  هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  رواپ  نیرگ  یتراجت  مان   GP300A لدم هنایار  گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   G9 2133 لدم  GB 16 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

یوسوم هضارع  هدن  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   MHz 2500 شزادرپ تعرس   I5-2500 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  گنژاوآ  هدننک  هضرع  عجرم   GIGABYTE یتراجت مان   PA65 لدم  Intel دربردام الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

سابعروپ زانحرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیرگ  یتراجت  مان   465x195x405 mm زیاس یکشم  گنر  اویه  لدم  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1486613113 یتسپ :  دک  نامداددیهش ،  راولب  یاهتنا  برغ  کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88079400-021  ، 88590530-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88590160-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6158838cisco 2960 pluse 24tc-s هحفص 121)چوس چیئوس  ( چیئوس

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

چئیوس6158903 هحفص 43)مدوم و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رپمآ6158988 تلو 42 سا 12 یپ  وی  یرتاب  ددع  هحفص 121)20 چیئوس  ( چیئوس

رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 152152
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

چیئوس6159310 هحفص 43)مدوم و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسبرادم6159403 هحفص 80)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6159546 ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد   - POE هکبش اتید  چیئوس  هتسب -  رادم  نیبرود 
هکبش تحت  هتسب  رادم 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رتویپماک6159945 هحفص 121)متسیس  چیئوس  ( چیئوس

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

6160047expansion module هکبش اتید  هحفص 43)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000787 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  چوس  - 

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

1401/11/06 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرمالاک تیفیک  دات  مدع  هدنشورف *  اب  لمح  هیارک  * هرصبت یتالماعم  یلام  همان  نآ  هدام 97  قب  اطم   * ههام شش  یدقن  ریغ   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  هناماس  رد  ملق  کی  زا  شیب  تساوخرد.ددرگیم 

7581993111 یتسپ :  دک  افش ،  نادیم  ناراسچگ  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس ناونع : : ناونع 153153
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ناریا یزکرم  قطانم  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  .تسویپ  تاصخشم  قباطم  ددع  لک 37  دادعت  هب   DELTA CONTROLS PRESSURE SWITCH ملق  8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تسویپ  ًامازلا  ینف  داهنشیپ  .ددرگ  هعلاطم  امتح  تسویپ  .تسا 

1101093221000313 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   DELTA CONTROL هدنزاس عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   S21 لدم یتعنص  راشف  چوس  الاک :  مان 
ایرآ نراک  ورتپ 

ددع 37 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زیراو هدنشورف و  باسح  هب  شرافس  لک  لیوحت  نیمات و  زا  سپ  هامکی  شرافس  لک  هجو  .دوش  هعلاطم  امتح  تسویپ  .تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا رغت  لباق  ریغ  یمازلا و  طیارش  .ددرگیم 

1591816514 یتسپ :  دک  کالپ 390 ،  تفن  ترازو  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87524417-021  ، 87520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88936206-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص راشف   راشف چوس   چوس ناونع : : ناونع 154154

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قباطم  ددع  دادعت 32  هب  اعمج  راب  راشف 80 و 175 و 320  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093221000314 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لرتنک زیهجت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم   UE هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   UE یتراجت مان   J120 لدم لاتیجید  راشف  چوس  الاک :  مان 

ددع 32 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زیراو هدنشورف و  باسح  هب  شرافس  لک  لیوحت  نیمات و  زا  سپ  هامکی  شرافس  لک  هجو  .دوش  هعلاطم  امتح  تسویپ  .تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا رغت  لباق  ریغ  یمازلا و  طیارش  .ددرگیم 

1591816514 یتسپ :  دک  کالپ 390 ،  تفن  ترازو  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87524417-021  ، 87520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88936206-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چوس6158818 هکبش  هعسوت  هحفص 43)لوژام  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6158838cisco 2960 pluse 24tc-s هحفص 121)چوس چیئوس  ( چیئوس

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

چوس6158847 ددع  هحفص 43)کی  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6159086( رتنیرپ روتینام / رتویپماک / سیک   ) الاک هحفص 43)حرش  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هحفص 125)چوس6159472 چوس  ( چوس

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

یتعنص6160377 راشف  هحفص 125)چوس  چوس  ( چوس

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

راشف 80 و 175 و 6160405320 هحفص 125)چوس  چوس  ( چوس

320320 وو     175175 وو     8080 راشف   راشف چوس   چوس ناونع : : ناونع 155155

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

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

زا 142 ھحفص 127 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w6494gx76j8lq?user=37505&ntc=6160405
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6160405?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  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   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا دنرب  میسیب -  نوفورکیم  هارمه  هب  جنیا  تاو 15  لباترپ 1000  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093687000074 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  ناریا  تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکشت اب  دامرف .  لصاح  سامت  یریصم  یاقآ  نفلت 82702204  هرامش  اب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994817119 یتسپ :  دک  یمادخ ،  نابایخ  یادتبا  یئاهب - خیش  نادیم  یقرش  لامش  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82702204-021  ، 82700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88604644-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میسیب میسیب نوفورکیم   نوفورکیم هارمه   هارمه هبهب   جنیا   جنیا   1515 تاو   تاو   10001000 لباترپ   لباترپ یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 156156

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 " یزکرم نامتخاس  تاعامتجا "  نلاس  تازیهجت  نیمات  تمیق  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000154 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات یراک  هموزر  نینچمه  هدش و  اضما  رهم و  تمیق ، مالعتسا  دانسا  هیلک  تسویپ (  یکینورتکلا  یاه  هداد  رد  هدش  مالعا  طیارش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  تسیاب  یم   pdf لیاف بلاق  رد  هدننک 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86711019-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

میسیب6158897 نوفورکیم  هارمه  هب  جنیا  تاو 15  لباترپ 1000  یتوص  هحفص 127)متسیس  توص  ( توص

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

6159453 . ناتسزوخ یتایلام  روما  لک  هرادا  نادرگ  نیبرود  یتوص و  هاگتسد  هحفص 80)ریمعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزادرپرون6159585 یریوصت و  یتوص ،  متسیس  تازیهجت  هاگتسد و  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، هیهت ،
یزکرم نامتخاس  شیامه  نلاس 

هحفص 127) توص  ( توص

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

تسیل6159807 قبط  تاقلعتم  نیبرود و  هحفص 15)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

6160179(. تسویپ تاصخشم  قبط   ) سنارفنک نلاس  ریوصت  توص و  هحفص 80)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6160555 ... نژیسکا و زاگ  اب  ردنلیس  یتعنص -  ربار  لیتوب  بآ -  هیفصت  رتلیف  تکارب و  هزادنا و  هحفص 80)یلاگچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزکرم یزکرم نامتخاس   نامتخاس شیامه   شیامه نلاس   نلاس یزادرپرون   یزادرپرون وو   یریوصت   یریوصت یتوص ،  ،  یتوص متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت وو   هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 157157

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

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

زا 142 ھحفص 129 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rvuqq4q2r8njr?user=37505&ntc=6159585
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6159585?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا  LED24 روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001100 زاین :  هرامش 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماس هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   S24RF625 لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

کینورتکلا
هاگتسد 60 دادعت : 

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

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

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

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک ، یعامتجا  همیب  قودنص   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ یج  دنرب  چنیا  روتینام 20  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093209000032 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک   یعامتجا  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

1 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1574844514 یتسپ :  دک  کالپ 170 ،  تسپ -  هرادا  بنج  زاریش -  راهب  نابایخ  یادتبا  - ریت تفه  نادیم  نارهت -  ناتسا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84680000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88325226-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا   LED24LED24  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 158158

سالپ سالپ یجیج   دنرب   دنرب چنیا   چنیا   2020 روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 159159

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک برغ  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب ناریا  تخاس  افرص  تازیهجت  هدوب و  تسویپ  لیاف  رد  زاین  دروم  تازیهجت  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096709000012 زاین :  هرامش 

روشک برغ  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک  ناکشا  یکشزپ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   INBODY یتراجت مان   BPBIO210 لدم یکشزپ  یندب  یبیکرت  روزیلانآ  الاک :  مان 

INBODY
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
ریشب هوژپ  شناد  هدننک  هضرع  عجرم   BIOMEDICAL SYSTEMS یتراجت مان   BMS لدم  ECG روتینام رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   ROSSMAX SWISS GMBH هدنزاس عجرم   ACCUMED یتراجت مان   CP101 لدم  Lit 10 تیفرظ یکشزپ  زاس  نژیسکا  هاگتسد  الاک :  مان 
رون بط  رادیب  هدننک  هضرع  عجرم  سوس 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

یتاقیقحت و هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رحس  یاوآ  کاوژپ  یروآ  نف  یتاقیقحت و  هدنزاس  عجرم   TWINS لدم لاکینیلک  رتمویدا  هاگتسد  الاک :  مان 
رحس یاوآ  کاوژپ  یروآ  نف 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ناریا  تخاس  افرص  تازیهجت  هدوب و  تسویپ  زاین  دروم  تازیهجت  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615467 یتسپ :  دک  زاگ ،  تکرش  بنج  یدازآ   نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38233001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232439-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ECGECG روتینام   روتینام رتلوه   رتلوه هاگتسد   هاگتسد یکشزپ -  -  یکشزپ یندب   یندب یبیکرت   یبیکرت روزیلانآ   روزیلانآ 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 142 ھحفص 131 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yds83xntvmkue?user=37505&ntc=6158924
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6158924?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  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 20 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED چنیا روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009003000222 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشمو  تمیق  داهنشیپ  گرب  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  20 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یرازگراب  هناماسردو  هداد  تمیق  هئارادشاب  یم  تسویپرد  هک  تمیق  داهنشیپ  گرب  قبط  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715658479 یتسپ :  دک  تارباخم ،  عطاقت  هب  هدیسرن  قباس ) قرب  مانمگ (  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31104360-044  ، 33449002-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33469133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تاقلعتم اب  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف 

1101030092000978 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2050T لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشخرد 09916079893 یاقآ  سامت : هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  چنیا چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 16 116 1

تاقلعتم تاقلعتم اباب   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 162162

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج مزاول  تس  .رتیلپسا.لباک.روتینام.هیاپ.نویزیولت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001101 زاین :  هرامش 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریدلگ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   55LM64100 لدم  in 55 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

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

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج مزاول   مزاول تستس   وو   .رتیلپسا.لباک.روتینام.هیاپ.نویزیولت   .رتیلپسا.لباک.روتینام.هیاپ.نویزیولت ناونع : : ناونع 163163
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نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک ، یعامتجا  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 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین )  دروم  یالاک  تمسق (  رد  روکذم  تاصخشم  اب  یرادا  رتویپماک  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سالپ  یج  لدم  چنیا  روتینام 20  هاگتسد  کی 

4TECH لدم میس  یب  دروبیک  سوم و  هاگتسد  کی 
1201093209000035 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک   یعامتجا  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک  هاگتسد  تاصخشم  - 

لدم کرام  تاعطق  مان 
MAIN BOARDASUSPRIME H310M

CASEGreenpars
CPUIntel®cori5_6400

RAM8gigDDR4
HARD1tb wd

powerGreen380wat
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

1 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب  سامت  هرامش 09192893042  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رکشتاب
یشاداد

1574844514 یتسپ :  دک  کالپ 170 ،  تسپ -  هرادا  بنج  زاریش -  راهب  نابایخ  یادتبا  - ریت تفه  نادیم  نارهت -  ناتسا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84680000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88325226-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

44TECHTECH  لدم لدم میس   میس یبیب   دروبیک   دروبیک وو   سوم   سوم هاگتسد   هاگتسد کیکی   چنیا   - - چنیا   2020 روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   یرادا   - - یرادا رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 164164

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا زیاس 24   GDM-245LN لدم سالپ  یج  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094779000036 زاین :  هرامش 

ورین هاگشهوژپ  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 20 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

چنیا زیاس 24   GDM-245LN لدم سالپ  یج  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1486613113 یتسپ :  دک  نامداددیهش ،  راولب  یاهتنا  برغ  کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88079400-021  ، 88590530-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88590160-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا چنیا زیاس  2424   زیاس   GDM-245LNGDM-245LN  لدم لدم سالپ   سالپ یجیج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 165165

هناخباتک هناخباتک یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 166166

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کرتفک هیوسخ و  - ناینز ناخ  یاه  هناخباتک  یا  هنایار  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005033000098 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رنه شقن  کاترف  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   C270 لدم  HD مک بو  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

یفسوی قداص  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   CANON LIDE 110 لدم هنایار  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
دنجریب قرش  نارتسگ  طابترا  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   LaserJet Pro M402d لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

سوط تاکسا  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم   GENIUS یتراجت مان   KM160 لدم هنایار  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
تس 6 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA یتراجت مان   MBS-3615 لدم  CCD دکراب رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   LS22F355HNMCHD لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   PENTIUM لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماهبا تروص  رد  -4 .دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  ربرابنا  ات  لمح  هنیزه  - 3  . دشاب یم  یدقن  تروص  هب  دیرخ  -2 دشاب .  یم  هباشم  دک  زا  هدافتسا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  ساسارب  تاصخشم.دیریگب  سامت  یلخاد 132   37 یلا یاه 0712276930 هرامشاب 

7145647371 یتسپ :  دک  ترجه ،  راولب  یادتبا  قباس -) یسلطا   ) مئاق نادیم  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32276930-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273250-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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درالم تمالس  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098718000029 زاین :  هرامش 

درالم تمالس  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رتسگ ناگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   MINDRAY یتراجت مان   ECG لدم یتایح  مئالع  روتینام  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3169135536 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  یمشاه  هللا  تیآ  راولب  درالم  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65489577-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65489498-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام لباک   لباک ناونع : : ناونع 167167

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 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132473  اب  قباطم  گنیتیف  تلوب -  گنیکپ - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008731 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 
تس 40 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  ، SVTB PACIFIC، THOMAS ژویفیرتناس پمپ  گنیلپوک  هرهم ، تلوب و  تاعطق  هعومجم ، الاک :  مان 

تس 40 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناهاپس راک  یژرنا و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 001-518630  پمپ  دنلگ  لماک  گنیکپ  الاک :  مان 
تس 20 دادعت : 

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

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132473  اب  قباطم  گنیتیف  تلوب -  گنیکپ -  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناریا6158815  LED24 هحفص 129)روتینام روتینام  ( روتینام

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

سالپ6158914 یج  دنرب  چنیا  روتینام 20  هاگتسد  هحفص 129)کی  روتینام  ( روتینام

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

6158924ECG روتینام رتلوه  هاگتسد  یکشزپ -  یندب  یبیکرت  هحفص 129)روزیلانآ  روتینام  ( روتینام

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

6159083LED چنیا هحفص 129)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

6159086( رتنیرپ روتینام / رتویپماک / سیک   ) الاک هحفص 43)حرش  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6159234 کر  دروبیک  روتینام  هحفص 43)تس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

دنلگ دنلگ لماک   لماک گنیکپ   گنیکپ ژویفیرتناس - - ژویفیرتناس پمپ   پمپ گنیلپوک   گنیلپوک هرهم ، ، هرهم وو   تلوب   تلوب تاعطق   تاعطق هعومجم ، ، هعومجم گنیروتینام -  -  گنیروتینام متسیس   متسیس هخاش   هخاش ودود   لماک   لماک گنیتیف   گنیتیف ناونع : : ناونع
پمپ پمپ

168168
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تاقلعتم6159528 اب  هحفص 129)رتویپماک  روتینام  ( روتینام

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

یبناج6159565 مزاول  تس  هحفص 129).رتیلپسا.لباک.روتینام.هیاپ.نویزیولت و  روتینام  ( روتینام

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

دروبیک6159775 سوم و  هاگتسد  کی  چنیا  - روتینام 20  هاگتسد  کی  یرادا  - رتویپماک  هاگتسد  کی 
4TECH لدم میس  یب 

هحفص 129) روتینام  ( روتینام

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

چنیا6159793 زیاس 24   GDM-245LN لدم سالپ  یج  هحفص 129)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هناخباتک6159889 یا  هنایار  هحفص 129)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6159945 هحفص 121)متسیس  چیئوس  ( چیئوس

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

رتویپماک6160027 هحفص 105)تاعطق  رورس  ( رورس

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

یتایح6160029 مئالع  روتینام  هحفص 129)لباک  روتینام  ( روتینام

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

یباتهم6160299 گنیتیف  / گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  هحفص 25)گنیتیف  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دیرخ6160307 تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا   Solarwinds سناسیل دیدمت  دیرخ 
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  و 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتویپماک6160312 تازیهجت  هحفص 43)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یطیحم6160512 یاهرتماراپ  گنیروتینام  لرتنک و  هحفص 25)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیلپوک6160556 هرهم ، تلوب و  تاعطق  هعومجم ، گنیروتینام -  متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف 
پمپ دنلگ  لماک  گنیکپ  ژویفیرتناس - پمپ 

هحفص 129) روتینام  ( روتینام

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

یلزید6160568 یکیرتکلا  روتارنژ  هخاش -  هس  شک  یلوپ  گنیروتینام -  رگشیامن   - HDMI 1.4V هحفص 25)لباک یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

هتسبرادم6159087 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
ناتسمارآ

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6159403 هحفص 80)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت6159972 تسیل  اب  قباطم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  متسیس  هب  طوبرم  مزاول  تازیهجت و  دیرخ 
یتسویپ

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سا6160026 یپ  وی  طبض + هاگتسد  دراه +  + هتسبرادم هحفص 80)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیاف6160271 قبط  لیبدرا ) هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  تاقلعتم (  هتسبرادم و  نیبرود 
یتسویپ

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NetApp DS224C SAN DiskShelf هاگتسد کی  دیرخ  مالعتسا  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095327000033 زاین :  هرامش 

ناشاک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  ینامرد ،  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  داتس  رذابا ، نابایخ  یادتبا  دادرخ ، هدزناپ  نادیم  ناشاک ، ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8713783976 : 

55444055-031  ، 55444997-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55464950-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NetApp DS224C SAN DiskShelfNetApp DS224C SAN DiskShelf  هاگتسد هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش ناونع : : ناونع 169169

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

سالپ6158914 یج  دنرب  چنیا  روتینام 20  هاگتسد  هحفص 129)کی  روتینام  ( روتینام

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

تروص6159256 هب  لاسکی  تدمب  .* ebanksepah.ir هنماد SSL یجنس رابتعا  همانیهاوگ  دیدمت 
Wild cardDomain Validated SSL

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6159378 یتنآ  رازفا  مرن  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لویناه6159397  BMS متسیس رازفا  مرن  هحفص 15)ءاقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6159764fortinet یاه هاگتسد  سنسیال  هحفص 15)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربراک6159820 دادعت 250  یارب  نما  تنرتنیا  یلخاد و  هکبش  زا  تنرتنیا  زاسادج  هحفص 15)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

فص6159906 تیریدم  متسیس  هاگتسد  هحفص 61)ینابیتشپ 396  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

تسویپ6159998 تسیل  قبط  تازیهجت  یمامت  اب  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  هحفص 80)دادعت 18  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6160181Fc-10-FG1HE-: رازفا مرن  تاصخشم  ///// fortinet100E  : تاصخشماب لاوریاف  سنسیال 
950-0-2-12

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زکارم6160246 زا  هطقن  ییویدار 3  میس  یب  کنیل  ینابیتشپ  یرادهگن و  یزادنا ، هار  بصن ،  دیرخ ،
هاگشناد هعبات 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6160288NetApp DS224C SAN DiskShelf هاگتسد کی  دیرخ  مالعتسا  هحفص 140)طیارش  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

دیرخ6160307 تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا   Solarwinds سناسیل دیدمت  دیرخ 
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  و 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سیب6160357 اتید  یتینما  یناسر  زورب  هلاس و  هس  هحفص 15)سنسیال  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   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیاف6160271 قبط  لیبدرا ) هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  تاقلعتم (  هتسبرادم و  نیبرود 
یتسویپ

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6160501 تراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  لکد و  نویسادنوف ، یارجا  بصن و  دیرخ ، هحفص 80)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا زاگ  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 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6159239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PT-VX610 لدم روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092131000193 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زربلا ناراگن  کین  هدننک  هضرع  عجرم  ناراگن  کین  یتراجت  مان   VX610 لدم  398x125 cm زیاس روتکژورپ  وئدیو  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 02181313441 نفلت  .دشاب  یم  تسویپ  تسیل  اب  قباطم  زاین  دروم  یالاک  .تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581773511 یتسپ :  دک  کالپ 200 ،  حتفم  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یناقلاط  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81310-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81313228-021 :: 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

6159239PT-VX610 لدم روتکژورپ  هحفص 142)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

PT-VX610PT-VX610 لدم   لدم روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 170170

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

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

زا 142 ھحفص 142 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lbhkw49p4srje?user=37505&ntc=6159239
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6159239?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net
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