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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 21  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 35

140 1140 1 نمهب   نمهب هبنشکی  99   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2222))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7373))

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

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

زا 80 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 37

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


( 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 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( یهگآ دادعت 8  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( 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  • 51

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

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

( یهگآ دادعت 10  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

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

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

( یهگآ دادعت 14  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( 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 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

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

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

زا 80 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   تبونهرامش یهگا  راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 5  فرظ   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات لوا 

نیما  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222671 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/11/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  تیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  یبایزرا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ربتعم یکناب  همان  تنامض  ای  دانسا  رد  جردنم  باسح  یدقن ب  زیراو  تروصب  لایر   2/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 137 اهدادرارق -  ییارجا  روما  هرادا  ینابیتشپ -  روما  لک  هرادا  لوا -  هقبط   :: سردآ سردآ

39903983 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001025000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زایتما  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رواشم  باختنا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راذگاو یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  زا  یریگ  هرهب  اب  رواشم و  باختنا  دنیارف  قیرط  زا  ار  بآ  عبانم  تیفیک  تیریدم  هناماس  یحارط  تایلمع  ماجنا  دراد  رظن  رد 

دیامن

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یرتشم  شرافس  یاه  رازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  هتشر  هیاپ 7  لقادح  رد  ربتعم  تیحالص  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02141934 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن تیفیک   تیفیک یبایزرا   یبایزرا هارمه   هارمه هبهب   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما ءاقترا   ءاقترا وو   یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 11

بآبآ عبانم   عبانم تیفیک   تیفیک تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یحارط   یحارط تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا 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 80 ھحفص 5 
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یزرواشک کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  زا  سپ  زور   7 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یاوآ   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروانف یرامعم  یرابتعا  تاسسوم  تاعالطا  یروانف  کسیر  رب  رظان  تامزلا  لقادح  دنس  یزاس  هدایپ  یاتسار   rfi تاعالطا تساوخرد  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیودت یحارط و  ارگ  سیورس  یرامعم  درکیور  اب  سیورس  هزوح  رد  نایاپ  یانبم  رب  ار  تاعالطا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لک هرادا  مجنپ -  - هقبط یزرواشک -  کالپ 227 -  کناب  یزکرم  نامتخاس  کالپ 247 -  ابمومول -  سیرتاپ  نابایخ  شبن  دمحا -  لآ  لالج  هارگرزب  نارهت   :: سردآ سردآ
ییارجا تامدخ  تاکرادت و 

88232208-84897197 :: 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

هتسبرادم6223008 یاهنیبرود  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  مزاول و  نیمات  یسدنهم  یحارط و 
مویداتسا

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرابتعا یرابتعا تاسسوم   تاسسوم تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف کسیر   کسیر ربرب   رظان   رظان تامزلا   تامزلا لقادح   لقادح دنس   دنس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یاتسار   یاتسار   rfirfi تاعالطا   تاعالطا تساوخرد   تساوخرد ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
یرامعم یرامعم درکیور   درکیور اباب   سیورس   سیورس هزوح   هزوح ردرد   نایاپ   نایاپ یانبم   یانبم ربرب   ارار   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف یرامعم   یرامعم
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ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

Tender No.: FP/12-01/065-01 Indent No.: 01-22- :: یهگآ یهگآ هرامش   هرامش
ناوخارف 20010963985001109 - 0045075

یهگآ پاچ  زا  سپ  زور  کی  زا  دانسا  عیزوت   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات زا   ) .تشاد دهاوخ  همادا  نآ  زا  سپ  زور  هد  ات  هدش و  زاغآ  مود  تبون 

خیرات ات   1401/11/10

زایتما  :: عبنم تفایردعبنم زور  نیرخآ  زا  سپ  زور   14  - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات یفیک (.  یبایزرا  یاهمالعتسا 

6222923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 P/F:" “GEOLOG” MUD LOGGING UNIT نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( وروی  ) دروآرب 50.323 غلبم  - 

وروی نیمضت 2.551  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاعالطا تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  سردآ   :: سردآ سردآ
- الاک یجراخ  تاکرادت  هرادا  نلاس 113 - لوا - هقبط  یتایلمع - هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ - راولب  زاوها - سردآ :

 06134148660 سامت :  هرامش  ناناوج –  مناخ 
همانتنامض لیوحت  لحم 

نویسیمک هناخریبد  قاتا 107 -  – B تراپ لوا  هقبط  یتایلمع –  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا –  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف –  هار  هس  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  زاوها -
- تاصقانم

061 34148580 – 061 341485690 :: نفلت :: www.sanarate.ir www.nidc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شاخ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مراهچ تبون  دیدجت  -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KCCOT KCCOT و 4/1401-14 -  - 13-1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Epcos دنرب نزاخ  ددع  ویارد ABB و 120  ددع  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F:" “GEOLOG”  MUD LOGGING UNITP/F:" “GEOLOG”  MUD LOGGING UNIT نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 44

EpcosEpcos دنرب   دنرب نزاخ   نزاخ ددع   ددع   12 0120 وو     ABBABB  ویارد ویارد ددع   ددع ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55
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نارهت بالضاف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  تعاس 18  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 10  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223089 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 11   - 1401/11/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  نیالنآ  جنس   ORP هاگتسد هدزناش  نیالنآ و  جنس   DO هاگتسد هدزناش  تست  یزادنا و  هار  بصن ،  ، یزادناراب لمح  یریگراب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت بونج  بالضاف  هناخ  هیفصت  یاهدحاو 5 و 6 

لایر  1,265,000,000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مشش هشیدنا  شبن  هشیدنا ، نابایخ  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

.21-88435961 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

021-88409194 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شاخ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مراهچ تبون  دیدجت  -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KCCOT KCCOT و 4/1401-14 -  - 13-1401/4 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Epcos دنرب نزاخ  ددع  ویارد ABB و 120  ددع  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت 02142147777 کالپ 69  ( 2  ) هشیدنا  ) سدق دیمح  دیهش  هچوک  یلامش  یدرورهس  نابایخ  نارهت  هصقانم :  رد  تکرش  تاکاپ  لاسرا   :: سردآ سردآ
نفلت 05433214518 شاخ  نامیس  تکرش  یروهمج  راولب  یباسح  رتکد  نادیم  نادهاز 

نفلت 05433723761 شاخ  نامیس  هناخراک  شاخ  ناتسرهش  هناخراک 

:: نفلت :: www.khashcement.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

جنس جنس   ORPORP  هاگتسد هاگتسد هدزناش   هدزناش وو   نیالنآ   نیالنآ جنس   جنس   DODO هاگتسد   هاگتسد هدزناش   هدزناش تست   تست وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن  ، ، یزادناراب یزادناراب لمح   لمح یریگراب   یریگراب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
66 وو     55 یاهدحاو   یاهدحاو زاین   زاین دروم   دروم نیالنآ   نیالنآ
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شیک بونج  هواک  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم هبنشجنپعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/11/20

6222956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  ءافطا  یاه  هدننک  شوماخ  تست  ریمعت و  سیورس ، ژراش ، تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیمات زا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  دانسا  رد  جردنم  دراوم  قباطم   ) قیرح ءافطا  یاههدننک  شوماخ  تست  ریمعت و  سیورس  ژراش  تامدخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد 

دیامن مادقا  طیارش  دجاو  هدننک 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تکرش تسارح  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SKSCO.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

یبونج سراپ  هقطنم  رد  عقاو  سراف  جیلخ  یژرنا  نیبم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( هیولسع ) 

رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

کی یفیک  - یبایزرا  ناوخارف  دیدجت  یهگآ  عوضوم  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یا هلحرم 

1401/11/09 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/36 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم خیرات 1401/11/24عبنم ات  رثکادح  هدش  لیمکت  دانسا  لیوحت   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  تکرش  ییایمیش  داوم  رابنا  هلوس  هیوهت  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تایلمع  راکنامیپ  باختنا  تهج  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نویسیمک هناخریبد  لیمیا  نفلت و  تاریمعت  هرادا  سراف  جیلخ  یژرنا  نیبم  تکرش  هیولسع )  ) یبونج سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ
077-37295144  - 5148: تالماعم

دحاو نفلت   :: نفلت نفلت
07737295107/09171095910/09139643165/07737295106: یضاقتم

www.mobinec.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tender@mobinec.irسکف 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 ءافطا   ءافطا یاه   یاه هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ تست   تست وو   ریمعت   ریمعت سیورس ، ، سیورس ژراش ، ، ژراش تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 88

ییایمیش ییایمیش داوم   داوم رابنا   رابنا هلوس   هلوس هیوهت   هیوهت متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ تایلمع   تایلمع راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 99
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011028  - 01: هصقانم هرامش   :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش هصقانم  رد  تکرش  دانسا  دیرخ  تلهم   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هام 1401 نمهب  خروم 13  هبنش  جنپ  زور   17:00

هدیازم هصقانم   :: عبنم زورعبنم تعاس 16:00  تاداهنشیپ  لیوحت  تلهم   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هام 1401 نمهب  خروم 16  هبنشکی 

6223078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  ریز  طیارش  ساسا  رب  یا  هلحرم  ود  ماع  هصقانم  یرازگرب  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت یتارباخم  زکرم  یاهدننکوسکی  ییاجباج  ضیوعت و  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  هصقانم  عوضوم 

هرامش باسح  هب  زیراو  تهج  هدرپس  لداعم  دقن  هجو  ای  یکناب و  همانتنامض  تروص  هب  تسیاب  یم  هک  لایر  نیمضت 600.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیفیک  لوا  شقن  تکرش  کناب  تسپ   39222010028673427201

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

نیمات ریجنز  دحاو   09125052634 :: نفلت :: https://tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Nadia.norouzi@nak-mci.irسکف 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

کسیر6223013 رب  رظان  تامزلا  لقادح  دنس  یزاس  هدایپ  یاتسار   rfi تاعالطا تساوخرد  ناوخارف 
هزوح رد  نایاپ  یانبم  رب  ار  تاعالطا  یروانف  یرامعم  یرابتعا  تاسسوم  تاعالطا  یروانف 

یرامعم درکیور  اب  سیورس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتارباخم یتارباخم زکرم   زکرم یاهدننکوسکی   یاهدننکوسکی ییاجباج   ییاجباج وو   ضیوعت   ضیوعت تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 80 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fprujwah7dqjc?user=37505&ntc=6223078
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6223078?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  یرادا 13:20  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  حبص  تعاس 10   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیبسلگ یکیفارت و  رنیت  دیفس و  درز و  یئزج  کت  درس  یکیفارت  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/00/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامزاس یاهنامیپ  روما  دحاو  نیرآ  رالات  بنج  ریدغ  راولب  مق ،  :: سردآ سردآ

025-32425113 :: 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

مق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش لیطعت  مایا  زج  هب  مود  یهگآ  رشن  خیرات  زا   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  جنپ  زور  ( 13:20  ) یرادا تقو  نایاپ 

داصتقا رصع   :: عبنم اتعبنم لیطعت  مایا  زج  هب  مود  یهگآ  رشن  خیرات  زا   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش  جنپ  زور  ( 13:20  ) یرادا تقو  نایاپ 

6222117 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 10:00   - 1401/11/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم توک  پات  رن و  دراه  هارمه  هب  دیرکسا  تروص  هب  نمفاه  نیشام  اب  ارجا  تهج  دیفس  یئزج  ود  درس  یکیفارت  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدنرب هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 1.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  اهداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  نامزاس  .دشاب  یم  هصقانم 

نامزاس یاهنامیپ  روما  دحاو  نیرآ  رالات  بنج  ریدغ  راولب  مق ، لیوحت : تفایرد و   :: سردآ سردآ

ینموم یاقآ   02532425113 :: 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

دیبسلگ دیبسلگ وو   یکیفارت   یکیفارت رنیت   رنیت وو   دیفس   دیفس وو   درز   درز یئزج   یئزج کتکت   درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

هطوبرم هطوبرم توک   توک پات   پات وو   رنرن   دراه   دراه هارمه   هارمه هبهب   دیرکسا   دیرکسا تروص   تروص هبهب   نمفاه   نمفاه نیشام   نیشام اباب   ارجا   ارجا تهج   تهج دیفس   دیفس یئزج   یئزج ودود   درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 80 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q5wy98udclsyz?user=37505&ntc=6222116
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6222116?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7ej86v7xuj8zc?user=37505&ntc=6222117
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6222117?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش لیطعت  مایا  زج  هب  مود  یهگآ  رشن  خیرات  زا   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هخروم هبنش  جنپ  زور  ( 13:20  ) یرادا تقو  نایاپ 

داصتقا رصع   :: عبنم اتعبنم لیطعت  مایا  زج  هب  مود  یهگآ  رشن  خیرات  زا   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هخروم هبنش  جنپ  زور  ( 13:20  ) یرادا تقو  نایاپ 

6222119 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 10:00   - 1401/11/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیبسلگ یکیفارت و  رنیت  دیفس و  درز و  یئزج  کت  درس  یکیفارت  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

زا کی  ره  لوبق  ای  در  رد  نامزاس  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  .تسا  راتخم  اهداهنشیپ 

نامزاس یاهنامیپ  روما  دحاو  نیرآ  رالات  بنج  ریدغ  راولب  مق   :: سردآ سردآ

ینموم سدنهم  یاقآ   025-32425113 :: 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

مق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش لیطعت  مایا  زج  هب  مود  یهگآ  رشن  خیرات  زا   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  جنپ  زور  ( 13:20  ) یرادا تقو  نایاپ 

داصتقا رصع   :: عبنم اتعبنم لیطعت  مایا  زج  هب  مود  یهگآ  رشن  خیرات  زا   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش  جنپ  زور  ( 13:20  ) یرادا تقو  نایاپ 

6222120 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 10:00   - 1401/11/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم توک  پات  رن و  دراه  هارمه  هب  دیرکسا  تروص  هب  نمفاه  نیشام  اب  ارجا  تهج  دیفس  یئزج  ود  درس  یکیفارت  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدنرب هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 1.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  اهداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  نامزاس  .دشاب  یم  هصقانم 

نامزاس یاهنامیپ  روما  دحاو  نیرآ  رالات  بنج  ریدغ  راولب  مق ، لیوحت : تفایرد و   :: سردآ سردآ

ینموم یاقآ   02532425113 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیبسلگ دیبسلگ وو   یکیفارت   یکیفارت رنیت   رنیت وو   دیفس   دیفس وو   درز   درز یئزج   یئزج کتکت   درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

هطوبرم هطوبرم توک   توک پات   پات وو   رنرن   دراه   دراه هارمه   هارمه هبهب   دیرکسا   دیرکسا تروص   تروص هبهب   نمفاه   نمفاه نیشام   نیشام اباب   ارجا   ارجا تهج   تهج دیفس   دیفس یئزج   یئزج ودود   درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 80 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ngpcscwsfw6df?user=37505&ntc=6222119
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6222119?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/s6bpkmkutnz4c?user=37505&ntc=6222120
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6222120?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/104
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 م ن  - 24 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  تعاس 17  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رهپس   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 17  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222162 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 14:30  ات   - 1401/11/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات ردانب  رهشوب و  ردنب  رفاسم  الاک و  یسرزاب  تازیهجت  ددرت و  لرتنک  لرتنک ،  سسکا  تازیهجت  هعسوت  یرادهگن و  سیورس  ریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  28/000/000/000 دروارب :

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/400/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  12  : هژورپ تدم 

زور   90 اهداهنشیپ :  رابتعا  تدم 
تاعالطا یروانف  تاطابترا و  هتشر  هبتر 5  لقادح  نتشاد 

یتسپدک 7517638480 رهشوب -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  رهشوب -   :: سردآ سردآ

7-33322051 :: نفلت :: www.setadiran.ir- www.bpmo.irنفلت تیاسبو تیاسبو

6500-31666700 :: سکف :: info@bpmo.irسکف 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

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 م ن  - 24 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  تعاس 17  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رهپس   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 17  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223025 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 14:30  ات   - 1401/11/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات ردانب  رهشوب و  ردنب  رفاسم  الاک و  یسرزاب  تازیهجت  ددرت و  لرتنک  لرتنک ،  سسکا  تازیهجت  هعسوت  یرادهگن و  سیورس  ریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  28/000/000/000 دروارب :

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/400/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  12  : هژورپ تدم 

زور   90 اهداهنشیپ :  رابتعا  تدم 
تاعالطا یروانف  تاطابترا و  هتشر  هبتر 5  لقادح  نتشاد 

یتسپدک 7517638480 رهشوب -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  رهشوب -   :: سردآ سردآ

7-33322051 :: نفلت :: www.setadiran.ir- www.bpmo.irنفلت تیاسبو تیاسبو

6500-31666700 :: سکف :: info@bpmo.irسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

الاک الاک یسرزاب   یسرزاب تازیهجت   تازیهجت وو   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک لرتنک ،  ،  لرتنک سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت هعسوت   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 1515

الاک الاک یسرزاب   یسرزاب تازیهجت   تازیهجت وو   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک لرتنک ،  ،  لرتنک سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت هعسوت   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 1616

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دزی یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یاوآ   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 10   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی رهش  رد  یریوصت  تراظن  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   815/000/000 ینمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/500/000 دیرخ : 

دزی یرادرهش  یللملا  نیب  روما  تاطابترا و  تیریدم   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 23:59هرامش  - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

dargah.nicico.com :: عبنم تعاس 23:59عبنم  - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کبابرهش هاگشزرو  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، مزاول و  نیمأت  ، یحارط یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

هاگشزرو هاگشزرو هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت وو   مزاول   مزاول نیمأت   نیمأت ،، یحارط یحارط 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 80 ھحفص 14 
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ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4101140 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6223008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سم یادهش  یشزرو  یگنهرف  هعومجم  مویداتسا  هتسبرادم  یاهنیبرود  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  مزاول و  نیمات  یسدنهم  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
EPC تروص هب  کبابرهش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.nicico.com www.dargah.nicico.comنفلت تیاسبو تیاسبو
www.sarcheshmeh.nicico.com

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  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   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاهن تشاک  دیلوت و  عماج  هناماس  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003031000024 زاین :  هرامش 

روشک یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یرادلگنج یاهتیلاعف  ریاس  و  یراکلگنج ) ) لگنج شرورپ  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1955756113 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  بنج  یتیس - ینیم  زا  دعب   - شترا هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23563510-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22488492-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مویداتسا مویداتسا هتسبرادم   هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول نیمات   نیمات یسدنهم   یسدنهم وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1919

لاهن لاهن تشاک   تشاک وو   دیلوت   دیلوت عماج   عماج هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رفخ مرهج و  نیکرتشم  تاعالطا  دورو  تشادرب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007000001124 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  قرب  عیزوت  تکرش  نامتخاس 147  اردصالم -  نیطسلف و  لصاف  دح  نیطسلف  - نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134686479

54331105-071  ، 32319374-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32318408-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 16 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6223077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  هعبات  زربلا و  یکشزپ  مولع  هاگشناد  داتس  تهج  ینامزاس  لاتروپ  رارقتسا  یحارط و   " ۀژورپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090407000194 زاین :  هرامش 

زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هعبات زکارم  زربلا و  یکشزپ  مولع  هاگشناد  1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779453 یتسپ :  دک  یرادا ،  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34197000-026  ، 34197655-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34197658-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رفخ رفخ وو   مرهج   مرهج نیکرتشم   نیکرتشم تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   تشادرب   تشادرب ناونع : : ناونع 2 12 1

ینامزاس ینامزاس لاتروپ   لاتروپ رارقتسا   رارقتسا وو   یحارط   یحارط  " " ۀژورپ ۀژورپ ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  ( تسیل  قباطم  یتارباخم )  متسیس  تیفرظ  شیازفا  تهج  لوژام (  هارمه  هب   FE تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001351 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
زادرپ نایسراپ  یروآ  نف  نایوپهر  هدننک  هضرع  عجرم   AMROAD هدنزاس عجرم   FXE82113 لدم  pbx یتارباخم هعسوت  تراک  الاک :  مان 

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

هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   SIMATIC S7-300 نویساموتا لرتنک و  متسیس   PLC هیذغت عبنم   VDC 24 لوژام الاک :  مان 
نامیلس دجسم  تعنص  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تسیل  اب  قباطم  دیاب  ینف  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع دیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوژام لوژام هارمه   هارمه هبهب     FEFE  تراک تراک ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  تمالس  همیب  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 10 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6222631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالم تیاس  دیرخ  تسیل  رد  هدش  دیق  تاصخشم  تسا و  تسویپ  لیافرد  هدش  دیق  تاصخشم  ساسا  رب  افرص  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیمن

1101003350000036 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرفظم رفعز  هدننک  هضرع  عجرم   GUANGZHOU یتراجت مان   SPY2000 لدم ریگدزد  یکیتسالپ  میسقت  هبعج  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
یناهج تراجت  نارادمان  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   AIDEXIA یتراجت مان  ریگدزد  دربراک   ES-626 لدم هعطق  رطخ  مالعا  ریژآ  وگدنلب  الاک :  مان 

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

طاباس یرطاب  کت  هدننک  هضرع  عجرم  یرطاب  کت  یتراجت  مان   kg 12/2 نتراک  A 40 نایرج تدش   V 12 ژاتلو  TB40L1 دک یدیسا  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
یئاز دومحم  کلم  جنگ  هدننک  هضرع  عجرم   MAGICAR یتراجت مان   M339F لدم راد  لرتنک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

زربلا دنمشوه  نارظان  نابدید  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  دنمشوه  نارظان  نابدید  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GMK لدم ریگدزد  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 
ددع 90 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.214HO لدم  m 5 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیمن .  کالم  تیاس  دیرخ  تسیل  رد  هدش  دیق  تاصخشم  تسا و  تسویپ  لیافرد  هدش  دیق  تاصخشم  ساسا  رب  افرص  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردیح یگنهامه 09132831773  ناهفصا /  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  برد  ناگیار  لیوحت 

8163674451 یتسپ :  دک  هام پ 21 ،  تسب  نب  نواعت -  لک  هرادا  بنج  هناخ -  هنیئآراولب   - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6674481-031  ، 36674481-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36670051-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مشچ مشچ راد -  -  راد لرتنک   لرتنک ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس یدیسا   - - یدیسا ژراش   ژراش لباق   لباق یرتاب   یرتاب هعطق -  -  هعطق رطخ   رطخ مالعا   مالعا ریژآ   ریژآ وگدنلب   وگدنلب ریگدزد -  -  ریگدزد یکیتسالپ   یکیتسالپ میسقت   میسقت هبعج   هبعج ناونع : : ناونع
هکبش هکبش لباک   لباک ریگدزد -  -  ریگدزد یکینورتکلا   یکینورتکلا

2424
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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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6222800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  قبط  تبوطر  امد و  گنیروتینام  تازیهجت  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000745 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
یزاسروتامروفسنارت هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   ELETTROMAULE هدنزاس عجرم   MT 200 لدم کشخ  روتامروفسنارت  امد  گنیروتینام  الاک :  مان 

نکشوک
هاگتسد 1 دادعت : 

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

سیون شیپ  لاسرا  دات و  لیمکت ،  تسا .  دات  دروم  تسویپ  دادرارق  قباطم  تامدخ  دشاب .  یم  یراذگ  تمیق  تهج  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربکا یاقآ  ینف 64572762  سانشراک  یعیفش 75358219  // تسا .  یمازلا  تسویپ  مرف  دادرارق و 

 : 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق قبط   قبط تبوطر   تبوطر وو   امد   امد گنیروتینام   گنیروتینام تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2525
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ناریا یانیمولآ  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 18 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6222866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز  PLc هظفاح تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000800 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هظفاح لوژام  تراک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ زیهرپ  ادج  هباشم  یالاک  تمیق  داهنشیپ  زا  دوش  هداد  خساپ  تسویپ )  ) اهب مالعتسا  مرف  رد  دوجوم  دک  اب  قباطم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09357258872

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88832642-021  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6222905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناودنک لنوت  یاه  نیال  لرتنک  ییانشور و  هیوهت  متسیس  ییویدار  طابترا  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000215 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناودنک لنوت  یاه  نیال  لرتنک  ییانشور و  هیوهت  متسیس  ییویدار  طابترا  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز   PLcPLc هظفاح   هظفاح تراک   تراک ناونع : : ناونع 2626

ناودنک ناودنک لنوت   لنوت یاه   یاه نیال   نیال لرتنک   لرتنک وو   ییانشور   ییانشور هیوهت   هیوهت متسیس   متسیس ییویدار   ییویدار طابترا   طابترا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2727

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 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6222990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لمح  هنیزه  تسا / هباشم  دک  ناریا  تسویپ / تاصخشم  تسیل و  قباطم  قیرح  افطا  نالعا و  تازیهجت  مالقا  متیآ   18 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  هدنشورف /

1101093035000896 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FHS لدم هداتسیا  قیرح  ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 2,655 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ و هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  تسا / هباشم  دک  ناریا  تسویپ / تاصخشم  تسیل و  قباطم  قیرح  افطا  نالعا و  تازیهجت  مالقا  متیآ   18 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 07731372139  ربتعم / شورف  زا  سپ  تامدخ 

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

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 2828

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6223067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  اقیقد  کینورتکلا  هرادا  زاین  دروم  لیاسو  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000231 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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا رگشیامن   رگشیامن لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هئارا  تسویپ  قبط  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب /  یم  هباشم  دک  ناریا  گولانآ ، قیرح  نالعا  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000315 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 

ددع 1,000 دادعت : 
1402/02/11 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هئارا  تسویپ  قبط  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب /  یم  هباشم  دک  ناریا  گولانآ ، قیرح  نالعا  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: 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

هداتسیا6222990 قیرح  ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  هحفص 17)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح6223067 ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  هحفص 17)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس قیرح   قیرح دضدض   لباک   لباک ناونع : : ناونع 3030

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 101/م/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gi.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ قرش  هقطنم  رد  یرون  یاهلباک  یبارخ  عفر  حالصا و  یرادهگن ،  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نواعت هعسوت  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 18 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  تینوی  یراوید 4  کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000350 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRS-3504 لدم  cm 24 عافترا  35x52 cm داعبا تینوی  یراوید 4  کر  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هباشم و  یمالعا  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تمیق  مالعا  یتساوخرد  تامازلا  تاصخشم و  تسویپ و  لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون یاهلباک   یاهلباک یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   حالصا   حالصا یرادهگن ،  ،  یرادهگن هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3131

تینوی تینوی   44 یراوید   یراوید کرکر   ناونع : : ناونع 3232

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

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

6222282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  هکبش  چوس  هاگتسد  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005475000008 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   X-PCL-PLASS لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  لکدصرد  10 نازیم هب  یکناب  ربتعم  همانتنامض  دادرارق  داقعنا  ماگنه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا 

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  هاگتسد  یتناراگ  تدم 

3519645755 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط  یعامتجا  نیمات  نامتخاس  سدق -  راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33363584-023  ، 33363601-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363600-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم هکبش   هکبش چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6222288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لمح  هنیزه  تسا / هباشمدک  ناریا  دوش / همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ / تسیل  قباطم  هکبش  تاعطق  لباک و  عاونا  متیآ   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههامود هیوست  / هدنشورف

1101093035000895 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرطاب ناهاپس  یتعنص  عمتجم  هرقرق   m 250 لوط  mm 6/8 رطق  PVC شکور سنج   ohm 75 لایسکاوک یتارباخم  لباک  الاک :  مان 
هرقرق 4,367 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  تسا / هباشمدک  ناریا  دوش / همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ / تسیل  قباطم  هکبش  تاعطق  لباک و  عاونا  متیآ   6 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 07731372139  ههامود /

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تاعطق   تاعطق وو   لباک   لباک عاونا   عاونا متیآ   متیآ   66 ناونع : : ناونع 3434
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سولاچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092304000096 زاین :  هرامش 

سولاچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960S-24PS-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

سولاچ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف طسوت  ربتعم  هلاس و  کی  یتناراگ  یاراد  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رف یراصنا  هرامش 01159755322  اب  دیرخ  دراوم  صوصخ  رد  یمق و  نایمشاه و  ینب  نایاقآ  - 01159755341  - هرامش اب  ینف  لاوس  صوصخ  رد  - 2

 : یتسپ دک  میقتسم 59755410-01159755311 ،  یاه  هرامش  تفن - رابنا  بنج  اضر -  ماما  راولب  سولاچ -  سولاچ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4661756611

59755322-011  ، 52256891-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52256900-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمارو دادرخ  یادهش 15  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 16 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب   coree switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000379 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  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 : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 2  - لحم رد  لیوحت  - هنومن دکناریا  - یقلاخ سدنهم  ینف 09123267485  - تسویپ طیارش  اب   core switch :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 3535

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش اباب     coree switchcoree switch ناونع : : ناونع 3636
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رایرهش یعامتجا  نیمات  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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6222474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش  - ههام کی  هیوست   - رتویپماک سانشراک  دات  یتسویپ - کرادمرد  ینف  تاصخشم  هاگتسد   19 دادعت هب  تنیالک  نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- ناتسرامیب یوکس  لیوحت  - 09144149691 سانشراک سامت 

1101091745000364 زاین :  هرامش 
رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

متسیس اوآ  نیت  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  اوآ  نیت  هدنزاس  عجرم   I1800HN لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
هاگتسد 19 دادعت : 

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

سامت هرامش   - ههام کی  هیوست   - رتویپماک سانشراک  دات  یتسویپ - کرادمرد  ینف  تاصخشم  هاگتسد   19 دادعت هب  تنیالک  نیت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  باختنا  هنومن  روط  هب  دک  ناریا  - ناتسرامیب یوکس  لیوحت  - 09144149691 سانشراک

3351793131 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راتسرپ - نابایخ  - یرادا کرهش  رایرهش -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65228030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65226741-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 3737
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ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: 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 16 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  لانگیس  هکبش و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001434000515 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ایسآ گنس  تالف   HILSCHER یتراجت مان   PB INTER FACE لدم ساب  یفورپ  یتعنص  هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 1,000 دادعت : 

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

لماک یتناراگ +  هارمه  هب  ون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36690350-031  ، 36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانگیس لانگیس وو   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3838
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یرادا تلادع  ناوید   :: 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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6222506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EMc--32G تروپ هکبش 2  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004836000159 زاین :  هرامش 

یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP رورس  NC550SFP لدم تروپ  هکبش 2  تراک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  فذح  دهدن  ششوپ  ار  هدش  جرد  تاصخشم  نیع  هک  اهتمیق  مالعا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4114143716 یتسپ :  دک  یربخم ،  یراتس خ  دیهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46044146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46044146-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نورام 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 07 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6222507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  هارمه  نفلت  لانگیس  تیوقت  تازیهجت  ملق  جنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001610 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   NETOP هدنزاس عجرم   NETOP یتراجت مان   S-Wave 6F-OD-3 لدم هارمه  نفلت  لانگیس  تیوقت  دربراک   Omni نتنآ الاک :  مان 

دیدج گرا  یتارباخم  تامدخ  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

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

دوش هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188299-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EMc- -32GEMc- -32G تروپ   تروپ   22 هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 3939

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم هارمه   هارمه نفلت   نفلت لانگیس   لانگیس تیوقت   تیوقت تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق جنپ   جنپ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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 16 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sophosfirewall xgs-3100 with ha تس کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع کی  نشکتورپ  درادناتسا  تاناکما  هلاس  1 سنسیال

1101091645003517 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارهت یاردص  رهپس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 1   FL لدم رهپس 4100  یرس  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.دشاب یم  تسویپ  هب  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095053-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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  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 16 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6222554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.تسا  هباشم  دک  ناریا   . دشابیم تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002709 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL35ERO07 لدم  m 2 لوط  FSTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 800 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34177662-061  ، 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

FLFL لدم   لدم   41004100 رهپس   رهپس یرس   یرس لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 4141

دروک دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ 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 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروک چپ   - یرتم دروک 3 چپ  یرتم - یسمدروک 1 چپ   - یراوید سکاب  نژویف   - دوم لگنیس  لنپ 24  چپ   - یسم تروپ  لنپ 24 چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تارباخم ردل   -` - SC-LC یرتم 3 ربیف

1101090260000924 زاین :  هرامش 
یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ندمت رصع  یاه  هناماس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  هکبش   24DV لدم تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
تس 102 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لاطبا  تساوخرد  تروص  نیا  ریغرد  ددرگ  یم  یراذگراب  هناماسرد  یلایرو  ینف  داهنشیپ  دیدرگ  هعلاطم  امتح  دشابیم  تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هکبش  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000386000169 زاین :  هرامش 

هواس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایرآ داصتقا  دیما  ناراک  هدیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  لدم 4900  رتویپماک  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ول هدنباضر  سدنهم  سامت 09127552272  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم  هباشم  یباختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3919676651 یتسپ :  دک  داتس ،  کی  هرامش  نامتخاس  یروهمج  هابایخ  ردام  نادیم  هواس   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48501000-086  ، 42224414-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223488-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروک دروک چپچپ    - - یرتم یرتم دروک  33 دروک چپچپ   یرتم - - یرتم 11 یسمدروک   یسمدروک چپچپ    - - یراوید یراوید سکاب   سکاب نژویف   نژویف  - - دوم دوم لگنیس   لگنیس لنپ  2424   لنپ چپچپ    - - یسم یسم تروپ   تروپ لنپ  2424 لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع
تارباخم تارباخم ردل   ردل  -` -  -` - SC-LCSC-LC یرتم یرتم 33 ربیف ربیف

4343

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 4444

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ea.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PTN6150 ئمتیس یاه  تینوی  فلش و  هاگتسد  دیرخ 60  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6222760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN هکبش زاس و  هریخذ  متسیس  دوبهب  هعسوت و  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000164 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قح دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  تادنتسم  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  لماک  تروصب  تسویپ  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس  امش  زا  ضارتعا  هنوگره 

86712183  : یرهاط سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712113 و  یرفعج : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PTN6150PTN6150 ئمتیس   ئمتیس یاه   یاه تینوی   تینوی وو   فلش   فلش هاگتسد   هاگتسد   6060 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

SANSAN  هکبش هکبش وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ متسیس   متسیس دوبهب   دوبهب وو   هعسوت   هعسوت تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  روتکاف و  شیپ  تسویپ  تسویپ - یاضاقت  تسیل  قبط  متیآ  جنپ  - IT مالقا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094546000655 زاین :  هرامش 

ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدیحو ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   VARTA PRODUCTS یتراجت مان   CR123 لدم پات  پل  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-24/ POE لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
هگنل ردنب  متسیس  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP LINK یتراجت مان   TD-W8151N لدم سلریاو  مدوم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

یرفص هیماس  هدننک  هضرع  عجرم   PORTABLE DISKE TTE لدم لانرتسکا  یپالف  ویارد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
یدیحو ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   VARTA PRODUCTS یتراجت مان   HR6 AA لدم پات  پل  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تسویپ  تسیل  قبط  الاک  لیوحت  ناکم  تخادرپ و  هوحن.دشاب  یم  یمازلا  ءاضما  رهم و  اب  لیابوم  هرامش  ینف و  داهنشیپ  وروتکاف  شیپ  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09300930547 دیرخ 02123945325 /  سانشراک  دشاب 

7978118331 یتسپ :  دک  ناوال ،  هریزج  هگنلردنب -  ناتسرهش  ناگزمره -  ناتسا  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23945002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23945524-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ITIT مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4747

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

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

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

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

6222946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریغ رد  ددرگ  همیمض  لیمکت و  تسویپ  لیاف  دشابیم .  یروص  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  تاقلعتم  هارمه  هب  یو  تیگ  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا 

1101001402000338 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هلوسام رظان  شرآ  هدننک  هضرع  عجرم   NEWROCK یتراجت مان   MX120-96S-F لدم هکبش  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 26 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب تفن  تعنص  تسارح  دات  دروم  تسیل  رودنو  وضع  تسیابیم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لوژام6222338 هارمه  هب   FE هحفص 17)تراک یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یدیسا -6222631 ژراش  لباق  یرتاب  هعطق -  رطخ  مالعا  ریژآ  وگدنلب  ریگدزد -  یکیتسالپ  میسقت  هبعج 
هکبش لباک  ریگدزد -  یکینورتکلا  مشچ  راد -  لرتنک  ریگدزد  متسیس 

هحفص 17) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس6223077 لاتروپ  رارقتسا  یحارط و   " هحفص 15)ۀژورپ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   یویو   تیگ   تیگ چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4848

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

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

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

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

6222391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003519 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 55 زیاس  55LV35A لدم لاووئدیو  یرس  یتعنص  رگشیامن  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا گولاتاکو  ینفداهنشیپ  هئارا  الاکدأتزا 4 - سپزور  60 رثکادح یلام  هیوست  -3 .دشابیم هباشمدک  ناریا  - 2 لخاد تخاساب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن همیمض  یسررب  تهج  تاصخشمرکذابار  نیزگیاجدشابندوجومرازابرد  ییالاک  هکیتروصرد.دامن  لاسرا  قیقدو  لماکار  ینفداهنشیپافطل.دشابیم 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نمکرت ردنب  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6222638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hdmi و usb یاهتروپ یاراد  دنمشوهریغ -  - راوید هب  لاصتا  تیلیاق   - full hd- ناریا تخاس  چنیا  نویزیولت 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050320000001 زاین :  هرامش 

نمکرت ردنب  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

نمکرت رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هلاسکی  یتناراگ  یاراد  لقادح   . دشاب یم  هدنشورف  هدعهب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4891848397 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش  بنج  زگردنب ، هداج  یبونج ، یدازآ  هداج  نمکرت ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34429473-017  ، 34429395-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3429472-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 4949

hdmihdmi وو     usbusb  یاهتروپ یاهتروپ یاراد   یاراد دنمشوهریغ - - دنمشوهریغ  - - راوید راوید هبهب   لاصتا   لاصتا تیلیاق   تیلیاق  - - full hdfull hd-- ناریا ناریا تخاس   تخاس چنیا   چنیا   5050 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزکرم ناتسا  نارجاهم  دیدج  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6222284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مزال درادناتساو  تیفیک  یاراد  2000 یکیفارترنیترتیل 600 وزمرق یئزج  کت  مرگ  ولیک  750 وزبس یئزج  کت  گنر  مرگ  ولیک  4750 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم یاه  دک  ناریااب 

1101005723000058 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  نارجاهم  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یزاسگنر هدننک  هضرع  عجرم  هملکیس  یزاسگنر  هدنزاس  عجرم  هملکیس  یتراجت  مان   kg 250 هکشب گنر 5-3863  دک  درس  یئزج  کت  زبس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هملکیس

هکشب 19 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

یزاسگنر هدننک  هضرع  عجرم  هملکیس  یزاسگنر  هدنزاس  عجرم  هملکیس  یتراجت  مان   kg 250 هکشب گنر 5-3804  دک  درس  یئزج  کت  زمرق  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هملکیس

هکشب 3 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

کیرش یجهد و  نیسحلادبع  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   Lit 200 یزلف هکشب  یکیفارت  رنیت  الاک :  مان 
هکشب 3 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

08638628120 دنک لاسرا  دوخ  هنیزهاب  ار  یالاک  هنومن  دیاب  هدنرب  .1401/11/27 اتیاهن لیوحت.هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3991917535 یتسپ :  دک  نارجاهم ،  یرادرهش  ( هر ) ینیمخ ماما  نادیم  نارجاهم  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3355-3862  ، 38623355-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38623355-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مزال مزال درادناتساو   درادناتساو تیفیک   تیفیک یاراد   یاراد 20002000 یکیفارترنیترتیل یکیفارترنیترتیل 600600 وزمرق وزمرق یئزج   یئزج کتکت   مرگ   مرگ ولیک   ولیک 750750 وزبس وزبس یئزج   یئزج کتکت   گنر   گنر مرگ   مرگ ولیک   ولیک 47504750 ناونع : : ناونع
هباشم هباشم یاه   یاه دکدک   ناریااب   ناریااب
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زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6222656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یرادرهش  ود  هقطنم  رد  ناولهپ و ...  نیطسلف ، نابایخ  هیناما ، ، سردم راولب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095566000062 زاین :  هرامش 
زاوها ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لوط رتم  1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  رکذ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6154838489 یتسپ :  دک  زاوها ،   2 هقطنم یرادرهش  اضر  ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33849446-061  ، 33849445-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33849445-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها زاوها یرادرهش   یرادرهش ودود   هقطنم   هقطنم ردرد   وو ...  ...  ناولهپ   ناولهپ نیطسلف ، ، نیطسلف نابایخ   نابایخ هیناما ، ، هیناما ،، سردم سردم راولب   راولب یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252
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یزکرم ناتسا  نارجاهم  دیدج  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6222992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتسا یاراد  هباشم  یاه  دک  ناریااب  تسویپ  تاصخشم  قبطو  هدش  جرد  رادقم  هب  هیاپ  اب  ولبات  ، بسچ ، یا هبرگ  مشچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لحم هب  لمحو  تیفیکو 

1101005723000059 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  نارجاهم  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یزکرم نازاس  نیژد  هدننک  هضرع  عجرم   50x14 cm زیاس امن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   40x40 cm زیاس عبرم  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  کی  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 
ددع 1,200 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   SABA یتراجت مان   kg 2/5 یطوق عیام  رندراه  یئزجود  یسکوپا  یبیکرت  بسچ  الاک :  مان 

یطوق 60 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

1401/11/30 اتیاهن لیوحت.ددرگ  لاسرا  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  الاک  هنومن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3991917535 یتسپ :  دک  نارجاهم ،  یرادرهش  ( هر ) ینیمخ ماما  نادیم  نارجاهم  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3355-3862  ، 38623355-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38623355-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هچیزید 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 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

6223030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ هیاپ اباب   ولبات   ولبات ،، بسچ بسچ ،، یایا هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 5353

قرب قرب هکبش   هکبش یقرب   یقرب مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454
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رد رقتم  یاهتکرش  طقف  - تسویپ مالعتسا  گرب  قبط 4 هچیزید  یرهش  محازم  یههاگراک  هعومجم  قرب  هکبش  یقرب  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنیامن تکرش  ناهفصا  ناتسا 

1101096554000028 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  هچیزید  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  وفسنارت  ناریا  یدیلوت  تاجناخراک  یتراجت  مان   KV 20 ژاتلو  100KVA لدم  AB تافلت مک  یروتاورسنک  ینغور  روتامروفسنارت  الاک :  مان 
وفسنارت ناریا  یناگرزاب 

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

هدننک هضرع  عجرم  وفسنارت  ناریا  یدیلوت  تاجناخراک  یتراجت  مان   KV 20 ژاتلو  200KVA لدم  AB تافلت مک  یروتاورسنک  ینغور  روتامروفسنارت  الاک :  مان 
وفسنارت ناریا  یناگرزاب 

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

هدننک هضرع  عجرم  وفسنارت  ناریا  یدیلوت  تاجناخراک  یتراجت  مان   KV 20 ژاتلو  250KVA لدم  AB تافلت مک  یروتاورسنک  ینغور  روتامروفسنارت  الاک :  مان 
وفسنارت ناریا  یناگرزاب 

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

هدننک هضرع  عجرم  وفسنارت  ناریا  یدیلوت  تاجناخراک  یتراجت  مان   KV 20 ژاتلو  315KVA لدم  AB تافلت مک  یروتاورسنک  ینغور  روتامروفسنارت  الاک :  مان 
وفسنارت ناریا  یناگرزاب 

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

داحتا سراپ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   4x40x80 mm زیاس مرگ  هزیناولاگ  شکور  اب   ST37 یدالوف لیر  دراگ  تسب  الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
ناراک دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   1/5x2/5 mm زیاس  ST37 دالوف عون  مرگ  هزیناولاگ  شکور  اب  یدالوف  رادراخ  میس  الاک :  مان 

ناجیلد
رتم 100 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
رصعیلو لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم   m 100 یفالک هتسب   mm^2 1/5 عطقم حطس   PVC قیاع سنج  یسم  هتشر 2  دادعت  فیعض  راشف  قرب  لباک  الاک :  مان 

یکناویا
فالک 30 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
عجرم  SANTAL یتراجت مان  یرتم  یلور  هتسب   mm^2 70 عطقم حطس   XLPE شکور سنج  یژایلآ  موینیمولآ  یداه  سنج  فیعض  راشف  قرب  لباک  الاک :  مان 

زیربت ینتب  نیون  یاه  هزاس  هدننک  هضرع 
رتم 162 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
زیهجت نایسراپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  هرمن 50  یسم  سنج  یقرب  تازیهجت  هب  لاصتا  وشلباک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

زیهجت نایسراپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  هرمن 70  یسم  سنج  یقرب  تازیهجت  هب  لاصتا  وشلباک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

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

زا 8.000.000.000 مزاول  لک  غلبم  هچنانچ.ددرگ  مالعتسا  خساپ  همیمض  اضما  رهم و  تمیق و  جرد  زا  سپ  تفایرد و  ار  تسویپ  یاهمالعتسا  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09133359245  اب  دش  رتشیب  لایر 

8483165439 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  ماما  راولب  هچیزید  هکرابم  ناهفصا  هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52458307-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52452021-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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 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

6223050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلودج گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105003257 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یششوپ گنر  الاک :  مان 

رتیل 440 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هیارا  تمیق  داهنشیپ  سانشراک  اب  سامت  تسویپ و  تادنتسم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمیمص 09181314691 یرادا : یلام / ---- یرهچ 09183574523 سدنهم  ینف : سانشراک 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31498419-083  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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

ناودنک6222905 لنوت  یاه  نیال  لرتنک  ییانشور و  هیوهت  متسیس  ییویدار  طابترا  هحفص 17)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلودج یلودج گنر   گنر 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 80 ھحفص 41 
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هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ددع  4 تشر (  رهش  رد  بصن  هارمه  هب  یا  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091861000416 زاین :  هرامش 

هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرهمود یاقآ  نفلت 01133805714  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  أفطل  دشاب –  یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشاب -  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لحم  ات  یربراب  لقن و  لمح و  هنیزه  دوش -  هتفرگ  سامت 

4817831971 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9  یناقلاط - راولب  یادتبا  رمحا - لاله  نادیم  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33805714-011  ، 33804444-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357186-011 :: 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

یراس تمکح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6222811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هدوب و  تسویپ  دیرخ  حرش  هک  زاف  کت  تاو  روتوم 270  یاراد  یناریا  یقربدنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050258000092 زاین :  هرامش 
یراس تمکح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   S6 لدم الاب  تعرس  اب  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مزال تازوجم  کرادم و  دوشیم  هداد  تدوع  الاک  دات  مدع  تروص  رد  هدنشورف  اب  لمح  هیارک  ناتسرامیب  رابنا  رد  لیوحت  دشابیم  زور  تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب 

4818794694 یتسپ :  دک  تمکح ،  ناتسرامیب  یناقلاط  راولوب  یراس  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33268920-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33268936-011 :: 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

 ( ( ددع ددع   44 تشر (  (  تشر رهش   رهش ردرد   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 5656

زاف زاف کتکت   تاو   تاو   270270 روتوم   روتوم یاراد   یاراد یناریا   یناریا یقرب   یقرب دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 80 ھحفص 42 
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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 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف جیلخ  یللملا  نیب  هاگدورف   x-ray یزادنا هار  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000897 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سراف جیلخ  یللملا  نیب  هاگدورف   x-ray یزادنا هار  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33333333-077  ، 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

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6223046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریداقم تسرهف  ینف و  تاصخشم  قبط  بصن  تهج  نویسنادنف  یارجا  یرتم و  موب 6  اب  کینورتکلا  دنبهار  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ

1101001022002415 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف روتکاف  تخادرپ.دامن  لصاح  سامت  یرادا  تقو  رد  هرامش 05136098888  اب  یرتچ  یاقآ  بانج  طوبرم  سانشراک  اب  رتشیب  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیروآ لمع  هب  دیدزاب  امازلا  راک  ماجنا  یگنوگچ  لحم و  زا  تمیق  هیارا  زا  لبق.دشاب  یم  ریذپ  ناکما  یعامتجا  نیمات  باسح  اصافم  هیارا  تروص  رد 

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

36098888-051  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

یللملا یللملا نیب   نیب هاگدورف   هاگدورف   x- rayx- ray یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5858

بصن بصن تهج   تهج نویسنادنف   نویسنادنف یارجا   یارجا وو   یرتم   یرتم   66 موب   موب اباب   کینورتکلا   کینورتکلا دنبهار   دنبهار بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 80 ھحفص 43 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف ینف  تاصخشم  قبط  ع )  ) بلاط یبا  نبا  یلع  یباوخ  تخت  ناتس 320  رامیب  هتسب  رادم  یاهنیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
متیآ یاراد 26  تسویپ 

1101004526000177 زاین :  هرامش 
نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 27 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

متیآ یاراد 26  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  ع )  ) بلاط یبا  نبا  یلع  یباوخ  تخت  ناتس 320  رامیب  هتسب  رادم  یاهنیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادهاز ،  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یباسح _  رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743175

33372099-054  ، 33295779-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295774-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط عع ) )  ) ) بلاط بلاط یبا   یبا نبا   نبا یلع   یلع یباوخ   یباوخ تخت   تخت   320320 ناتس   ناتس رامیب   رامیب هتسب   هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
متیآ متیآ   2626 یاراد   یاراد

6060

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

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

زا 80 ھحفص 44 
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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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

یر قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تمیق  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  یزلف  لکد  تخاس  تازیهجت و  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095264000137 زاین :  هرامش 
یر قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایرآ تراجت  ناله  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   EC-SP2202 لدم نادرگ  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

هب .دنیامن  یراذگراب  لیمکت و  ار  تسویپ  تمیق  مالعتسا  گرب  تسیاب  یم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  هیلک  دکناریا  ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  مالعتسا  گرب  دقاف  تاداهنشیپ 

1813139993 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  راولب  یاهتنا   - رهش رقاب  مق - میدق  هداج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55228015-021  ، 55221460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221484-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6222150 مالعا  متسیس  قیرح  دض  هحفص 23)لباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یسرزاب6222162 تازیهجت  ددرت و  لرتنک  لرتنک ،  سسکا  تازیهجت  هعسوت  یرادهگن و  سیورس  ریمعت 
الاک

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 12) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یسرزاب6223025 تازیهجت  ددرت و  لرتنک  لرتنک ،  سسکا  تازیهجت  هعسوت  یرادهگن و  سیورس  ریمعت 
الاک

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 12) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

یزلف یزلف لکد   لکد تخاس   تخاس وو   تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

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 " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یسرزاب6222162 تازیهجت  ددرت و  لرتنک  لرتنک ،  سسکا  تازیهجت  هعسوت  یرادهگن و  سیورس  ریمعت 
الاک

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 12) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یسرزاب6223025 تازیهجت  ددرت و  لرتنک  لرتنک ،  سسکا  تازیهجت  هعسوت  یرادهگن و  سیورس  ریمعت 
الاک

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 12) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  طیارش  قبط  قیرح  افطا  لوسپک  لیوحت  ژراش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001064000104 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ مالعتسا  طیارش  قبط  قیرح  افطا  لوسپک  لیوحت  ژراش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416619533 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  رهشمرخ  راولب  یادتبا  صع  یلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش قبط   قبط قیرح   قیرح افطا   افطا لوسپک   لوسپک لیوحت   لیوحت وو   ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 6262

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 " ) " ) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6223073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوزق ناتسا  زربلا -  یتعنصرهش  هبعش  رورس  قاتا  تقرس  دض  قیرح و  دض  ینمیا  برد  بصن  حرط  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005465000060 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قیرح دض  برد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  یاه  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاطبا ای  هصقانم  غلبم  زا  رظن  فرص  رگید  هدننک  نیمات  باختنا  هب  تبسن  تسا  راتخم  امرفراک  تسویپ ،  لیاف  رد  دوجوم  طیارش  زا  مادکره  یارجا  مدع  تروص  رد 

.دیامن مادقا  زاین  یلک 

3414763147 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  یزار  ناتسرامیب  یبونج  علض  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33691025-028  ، 33699101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351110-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6222150 مالعا  متسیس  قیرح  دض  هحفص 23)لباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسویپ6222374 مالعتسا  طیارش  قبط  قیرح  افطا  لوسپک  لیوحت  هحفص 8)ژراش و  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6222956 ءافطا  یاه  هدننک  شوماخ  تست  ریمعت و  سیورس ، ژراش ، هحفص 8)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هداتسیا6222990 قیرح  ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  هحفص 17)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح6223067 ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  هحفص 17)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6223073 قاتا  تقرس  دض  قیرح و  دض  ینمیا  برد  بصن  حرط  هحفص 8)یارجا  قیرح  ( قیرح

رورس رورس قاتا   قاتا تقرس   تقرس دضدض   وو   قیرح   قیرح دضدض   ینمیا   ینمیا برد   برد بصن   بصن حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 80 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fn6lnhhhbgyaw?user=37505&ntc=6223073
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6223073?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدیسا -6222631 ژراش  لباق  یرتاب  هعطق -  رطخ  مالعا  ریژآ  وگدنلب  ریگدزد -  یکیتسالپ  میسقت  هبعج 
هکبش لباک  ریگدزد -  یکینورتکلا  مشچ  راد -  لرتنک  ریگدزد  متسیس 

هحفص 17) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  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 19 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب ملیف  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001419000200 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتوص هدننک  هضرع  عجرم   OSMO هدنزاس عجرم   OSMO یتراجت مان   DJI POCKET 2 CREATOR COMBO لاتیجید یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

نیچ هدنزاس  روشک  شورس  یریوصت 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

Pocket 2 Combo sun0427 لدم یآ  یج  ید  یرادرب  ملیف  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم  یتناراگ  اب  تسویپ  قبط 

هرادا برد  زاوها  لیوحت 

6155815547 یتسپ :  دک  موس ،  هکلف  بنج  - یبرغ نهیم  نابایخ  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379603-061  ، 33384908-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33384895-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب ملیف   ملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  ریاشع  شرورپ  شزومآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوبق لباق  ناونع  چیه  هب  تریاغم.یتسویپ  لیاف  رد  یمالعا  یبناج  مزاول  تاصخشم و  اب  نونک  لاتیجید  نیبرود  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تسین و 

1101094502000014 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  ریاشع  شرورپ  شزومآ و  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   LCS-X20/PC AE لدم نیبرود  فیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
داژن یرهشوب  ناگداز  کلم  هیضرم  هدننک  هضرع  عجرم  نونک  یتراجت  مان   VAX300 لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

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

طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   MSX-M1GST CE لدم  GB 1 کیتسا هظفاح  تراک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9817773187 یتسپ :  دک  ناتسا ،  ریاشع  شرورپ  شزومآ و  هرادا  بیغتسد 11  نابایخ  نادهاز  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33437956-054  ، 33437950-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33437950-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید نیبرود   نیبرود هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  راد  سوت  ولب  رکیپسا   ) شخپو توص  طبضو  افلآ 7  ینوس  لدم  یرادربملیفو  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095143000513 زاین :  هرامش 

نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   PMWEX30 لدم ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

ینوس  HC54 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

زادعب باسح  هیوست  یئاراد  یهاوگاب  هدوزفا  شزراو  تایلام  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناتسرامیب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناینالغب رتکد  هرامش 09163302694  اب  یگنهامه  یراک  زور  یمومع 30 طباور  ینف  سانشراک  دیئاتو  الاک  لیوحت 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: 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

هاگشزرو6222205 هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، مزاول و  نیمأت  ، هحفص 13)یحارط هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادرب6222285 ملیف  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

لاتیجید6222286 نیبرود  هحفص 13)هاگتسدکی  نیبرود  ( نیبرود

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

ع)6222379  ) بلاط یبا  نبا  یلع  یباوخ  تخت  ناتس 320  رامیب  هتسب  رادم  یاهنیبرود  بصن  دیرخ و 
متیآ یاراد 26  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قبط 

هحفص 44) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزلف6222476 لکد  تخاس  تازیهجت و  نیبرود و  هحفص 44)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6222477( راد سوت  ولب  رکیپسا   ) شخپو توص  طبضو  یرادربملیفو  یساکع  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

(( راد راد سوت   سوت ولب   ولب رکیپسا   رکیپسا  ) ) شخپو شخپو توص   توص طبضو   طبضو یرادربملیفو   یرادربملیفو یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاراد6222638 دنمشوهریغ -  - راوید هب  لاصتا  تیلیاق   - full hd- ناریا تخاس  چنیا  نویزیولت 50 
hdmi و usb یاهتروپ

هحفص 35) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

هتسبرادم6223008 یاهنیبرود  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  مزاول و  نیمات  یسدنهم  یحارط و 
مویداتسا

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6222713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  روتکژورپ  اتید  هاگتسد  پات و 5  پل  هاگتسد  دیرخ 13  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000171000050 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یداشر نیما  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نوسپا  یتراجت  مان   EH-TW5650 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

یواشیبغ دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   LENOVO یتراجت مان   THINKPAD T410 2518-EWG لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 13 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591971349 یتسپ :  دک  شرورپ ،  شزومآ و  لک  هرادا  - لالقتسا غابراچ  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33222354-074  ، 33223121-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229311-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ اتید   :: 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

تسویپ6222713 تسیل  قباطم  روتکژورپ  اتید  هاگتسد  پات و 5  پل  هاگتسد  هحفص 51)دیرخ 13  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم روتکژورپ   روتکژورپ اتید   اتید هاگتسد   هاگتسد   55 وو   پات   پات پلپل   هاگتسد   هاگتسد دیرخ  1313   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط   DL580 رورس تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  اه  دکناریا 

دشاب یم  یروف  تروصب  دیرخ 
رورس رد  بصن  تاعطق  لباک و  اب  هارمه 

1101003020000078 زاین :  هرامش 
یتموکح تاریزعت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware لدم رورس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
TB 1/6 تیفرظ شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

شهوژپ هناخ  ناینب  شناد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MSA 2040/SAS 400GB لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
اواف

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

نف هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HPE PROLIANT DL580 GEN9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
ایرآ شیدنا  نیبم  تاعالطا  ناروآ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط   DL580 رورس تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  اه  دکناریا 

( تسین یشرافس  تبث  تروصب  ) دشاب یم  یروف  تروصب  دیرخ 
رورس رد  بصن  تاعطق  لباک و  اب  هارمه 

ددرگ همیمض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  امتح 

1314665351 یتسپ :  دک  کالپ 1816 ،  داژن  یقیتع  هچوک  شبن  رصع  یلو  نادیم  زا  رتالاب  رصع  یلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42564314-021  ، 42564429-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42564435-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DL580DL580 رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 80 ھحفص 52 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vjhpjh8myyt9z?user=37505&ntc=6222290
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6222290?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3380801100 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  تعاس 16  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 16  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222648 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 13:30   - 1401/11/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  زیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیر  29/500/000/000 دروارب :

لایر   1/475/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا یلاع  یاروش  هبتر 4  لقادح  ربتعم  یهاوگ 

اه نامیپ  روما  زاگ -  تکرش  تیبرت 6  یوربور  گنهرف -  نابایخ  نواعت -  راولب  یناقلاط -  نادیم  جرک -  زربلا -   :: سردآ سردآ

02634187144 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520868-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6222290DL580 رورس هحفص 51)تازیهجت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6222648 هریخذ  زیهجت  هحفص 51)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6222760SAN هکبش زاس و  هریخذ  متسیس  دوبهب  هعسوت و  تامدخ  هحفص 23)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاف6222811 کت  تاو  روتوم 270  یاراد  یناریا  یقرب  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 41) 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

زاف6222811 کت  تاو  روتوم 270  یاراد  یناریا  یقرب  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 41) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

بصن6223046 تهج  نویسنادنف  یارجا  یرتم و  موب 6  اب  کینورتکلا  دنبهار  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 41) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

زاس زاس هریخذ   هریخذ زیهجت   زیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تیاده ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6222300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  کپ  تروص  هب  لصا و  ون و  تازیهجت  یمامت  سکپ .  رورس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093935000034 زاین :  هرامش 
نارهت تیاده  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دیشلد هدننک  هضرع  عجرم   ICRCO یتراجت مان   CLARiTY PACS لدم یژولویدار   pacs رورس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنارد لیوحت   . دشاب ناتسرامیب  سانشراک  دات  دروم  .دشابرادروخرب  الاب  تیفیکزا  دشاب  ناریا  دیلوت  هدش  رکذ  یاهالاک.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ  ههامود  تخادرپ  تکرش و  هنیزه  اب  ناتسرامیب  تاموزلم 

1949753113 یتسپ :  دک  تیاده ،  ناتسرامیب  لاچخی -  نابایخ  یاهتنا  کهلق - یهارود  یتعیرش -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22567070-021  ، 22544173-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22541184-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   کپکپ   تروص   تروص هبهب   وو   لصا   لصا وو   ونون   تازیهجت   تازیهجت یمامت   یمامت سکپ .  .  سکپ رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7070

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

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

6222361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افرص هدش  باختنا  دک  ناریا  ، ددع  2 دادعت ، تسویپ تسیل  تاصخشم  اب   HPE PROLIANT DL380 GEN10 8SFF رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشت  تهج 

1101090049004130 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HPE DL580 G10 یتراجت مان   DL580 Gen10 لدم هنایار   HPE ProLiant رورس الاک :  مان 
اران

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت نفلت  یقداص  یاقآ  سانشراک : مان  ریا  ناریا  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  الاک :  لیوحت  ههام ، هس  یلام  : تخادرپ  نامز  هوحن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 02146624106

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تهج تهج افرص   افرص هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا ،، ددع ددع   22 دادعت دادعت ،، تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم اباب     HPE PROLIANT DL380 GEN10  8SFFHPE PROLIANT DL380 GEN10  8SFF  رورس رورس ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هباشت   هباشت

7171
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ع)  ) داجس ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6222492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092070000231 زاین :  هرامش 

رایرهش داجس ع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیتم تعنص  قالراپ  هدننک  هضرع  عجرم   ML110 لدم هکبش  رورس  الاک :  مان 

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

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  رایرهش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  زیهجت  تهج  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشمو  تسیل  قبط 

3351646361 یتسپ :  دک  ع ، )  ) داجس ماما  ناتسرامیب  یرادرهش - یوربور  رصع -  یلو  نابایخ   - رایرهش رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65226041-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65223257-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 7272
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص 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 16 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6222532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RAM: 32GB Dual Rank x4 DDR4-2400 - HP-PN: B21-805351 یاهرورس -   G10- G9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
G10 - RAM: 32GB Dual Rank x4 DDR4-2933 - HP-PN: P00924-B21 یاهرورس

1101001554000497 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DDR4-2400-kit لدم  GB 32 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
هکبش ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DDR4-2133- kit لدم  GB 32 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنک راک   G10 و G9 یاهرورس اب  هک   RAM لدم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
RAM: 32GB Dual Rank x4 DDR4-2400

HP-PN: B21-805351
: دنک راک   G10 یاهرورس اب  هک   RAM لدم

RAM: 32GB Dual Rank x4 DDR4-2933
HP-PN: P00924-B21

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22164087-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار مرمر   ناونع : : ناونع 7373
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زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001402000098 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش کی  زور  تعاس 16  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکفا  :: عبنم هبنشعبنم ود  زور  تعاس 16  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222657 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 14   - 1401/11/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  80/000/000/000 اهدروارب : 

لایر   4/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
main frame ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  هتشر  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبتر 4  لقادح 

تیبرت 6 یوربور  گنهرف  نابایخ  نواعت -  راولب  یناقلاط -  نادیم  جرک -  زربلا -   :: سردآ سردآ

02634187144 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520868-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

امنیس امنیس مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7575
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امنیس مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005601 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اراتسآ دیشرف  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   PT لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

متسیس ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PERSIN هدنزاس عجرم   DG-119 لدم نویزیولت  لاتیجید  هدنریگ  ریوصت  ادص و  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   ST-524904 نماث لدم   m 12 زیاس یدالوف  سنج  ینابایخ  یکراپ و  هفرطود  هفرطکی و  تروص  هب  روتکژورپ  بصن  تیلباق  اب  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 

اراتوس ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  اراتوس 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
ءاروام حرط  رالیگ  هدننک  هضرع  عجرم  ءاروام  حرط  رالیگ  هدنزاس  عجرم   G710 لدم  A4 زیاس هسالگ  یپاچ  همانیهاوگ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

هدازدمحم زانهش  هدننک  هضرع  عجرم   GEOVISION یتراجت مان   GV-VS12 لاتیجید رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   ARCADIS Orbic لدم مرآ  یس  هاگتسد  چنیا  عون 19  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

ناویات هدنزاس  روشک   TAICO هدنزاس عجرم   TAICO یتراجت مان   U 7 لدم  36x60x60 cm زیاس تروپ  لوژام 3  رواپ  نف و  اب  یا  هشیش  برد  کر  الاک :  مان 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  راگ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تروصب  تخادرپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  بصن  هیلخت و  همیب ،  لمح ،  یاه  هنیزه  مامت 
.دشاب یم  زاوها  بونج –  زیختفن  قطانم  تکرش  راک  ماجنا  لحم 

دیدزاب تهج  هقطنم  رد  هباشم  راک  هنومن  هژورپ و  یفرعم 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24682-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 16   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 16   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6223096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

dl580 رورس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   4/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 09126330018 و 81717838 نفلت :: hassan.Nafar@nak-mci.ir- tenders.nak-mci.irنفلت 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

6222290DL580 رورس هحفص 51)تازیهجت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

.دشاب6222300 یم  کپ  تروص  هب  لصا و  ون و  تازیهجت  یمامت  سکپ .  رورس  هحفص 54)هاگتسد  رورس  ( رورس

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

62223612 دادعت ، تسویپ تسیل  تاصخشم  اب   HPE PROLIANT DL380 GEN10 8SFF رورس
.تسا هباشت  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  ، ددع

هحفص 54) رورس  ( رورس

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

.دشاب6222492 یم  هباشم  دک  هحفص 54)ناریا  رورس  ( رورس

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

6222506EMc--32G تروپ هکبش 2  هحفص 23)تراک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6222532 هحفص 54)مر  رورس  ( رورس

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

رورس6222657 هحفص 54)دیرخ  رورس  ( رورس

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

امنیس6222822 هحفص 54)مزاول  رورس  ( رورس

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

رورس6223073 قاتا  تقرس  دض  قیرح و  دض  ینمیا  برد  بصن  حرط  هحفص 8)یارجا  قیرح  ( قیرح

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

6223096dl580 رورس هحفص 54)دیرخ  رورس  ( رورس

dl580dl580 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6222966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 3  نوخ  کناب  تهج  رگالاتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094001074 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   LAMBERECHT یتراجت مان  لدم 9566  یسانشاوه  هاگتسیا  یجراخ  روسنس  فورپ  رتاو  رگال  اتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

ابص قیقد  رازبا  یاه  متسیس  هدننک 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دا  مدع ت  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   irc دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام - تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221813-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: 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

نوخ6222966 کناب  تهج  هحفص 61)رگالاتید  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نوخ نوخ کناب   کناب تهج   تهج رگالاتید   رگالاتید ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نواعت هعسوت  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 18 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6222283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم   POE هکبش چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000351 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  متسیس  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم   SMC یتراجت مان   SMCGS8P-SMART لدم  POE تروپ هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-16/ POE لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هباشم و  یمالعا  یاه  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تمیق  مالعا  یتساوخرد  تامازلا  تاصخشم و  تسویپ و  یاه  لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سولاچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

POEPOE  هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7878

رتویپماک رتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتویپماک مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092304000095 زاین :  هرامش 

سولاچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 2400 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 2100 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
اتکی ناروآ  راک  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SWV4422S لدم  MINI HDMI-HDMI لباک الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

یفجن الیل  هدننک  هضرع  عجرم   ETHAN یتراجت مان   CAT6F1 لدم یرتویپماک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
هحلش یفرعم  لیهس  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   WD-SATA320-2.4 لدم  GB 320 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

روشک  D-LINK یتراجت مان   DKVM-210H-DS .2-PORT KVM SWITCH WITH HDMI AND USBPORTS لدم تروپ  ود   KVM چیئوس الاک :  مان 
گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

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 2 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   M/B ASUS H410 MR لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

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

اهیردقلاوذ ریما  هدننک  هضرع  عجرم   FLASH MEMORY یتراجت مان   USB 2.0 لدم  GB 32 یرومم شلف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
زیر هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  متسیس  جوم  زیر  هدنزاس  عجرم  لانیف  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 10  یطوق   GB 4/7 تیفرظ ماخ   DVD الاک :  مان 

DVD+R متسیس جوم 
یطوق 5 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
سولاچ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تاحیضوت  هیلک  زا  عالطا  تهج  دشابیم و  یتساوخرد  مالقا  هب  کیدزن  ای  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رف یراصنا   093794110062

 : یتسپ دک  میقتسم 59755410-01159755311 ،  یاه  هرامش  تفن - رابنا  بنج  اضر -  ماما  راولب  سولاچ -  سولاچ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4661756611

59755322-011  ، 52256891-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52256900-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: 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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ییابطابط همالع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Blackmagic Design ATEM Mini Pro کیجم کلب  ریوصت  رچیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030600000145 زاین :  هرامش 

ییابطابط همالع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یریوصت رچیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Blackmagic Design ATEM Mini Pro کیجم کلب  ریوصت  رچیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1489684511 یتسپ :  دک  شزرو ،  نادیم  تمه - هارگرزب  عطاقت  - کیپملا هدکهد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44737530-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجراخ روما  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هلپود 50 لفقددع  یچیئوس 50 یتناس  ردنلیس 7 یپوت  50 ددع KING 70 SERIES یبوچ برد  دنب  مارآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000007000495 زاین :  هرامش 

هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
ددع هلپود 50 لفقددع  یچیئوس 50 یتناس  ردنلیس 7 یپوت  50 ددع KING 70 SERIES یبوچ برد  دنب  مارآ  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

ههام یلام 3  هیوست  سانشراک  دیئات  دروم  رازاب  دوجوم  سنج  نیرتالعا  زا  مالقا  رابنا  رد  لیوحت  هدوزفا  شزرا  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153880-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Blackmagic  Des ign ATEM Mini ProBlackmagic  Des ign ATEM Mini Pro  کیجم کیجم کلب   کلب ریوصت   ریوصت رچیئوس   رچیئوس ناونع : : ناونع 8080

ددع ددع 5050 هلپود   هلپود لفق   لفق ددع   ددع 5050 یپوت - - یپوت 5050 ددع ددع KING 70  SERIESKING 70  SERIES یبوچ   یبوچ برد   برد دنب   دنب مارآ   مارآ ناونع : : ناونع 8181
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نادبنگود همیکح  یب  یب  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 09 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6222948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ضوع سدنهم  - ههام 4 تخادرپ هباشم - دکناریا  - ددع کی   DS-3E1318P-P لدم نژیو  کیاه  تروپ  چیئوس 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09217827872 روپ

1101030090000469 زاین :  هرامش 
نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-16/ POE لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
نادبنگود رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جردروتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرباب  لمح  هنیزه 

 09175183734: زادرپراکدنوار سدنهم 
دریذپ تروص  ینوناقو  مزال  تامادقا  هاگشناد  یتالماعم  یلام و  همان  نیئآ  قبط  ، نیفرط نایم  فالتخاداجیا  تروصرد 

7581359561 یتسپ :  دک  یمالسا ،  دازآ  هاگشناد  بنج  - تفن کرهش  - ناراسچگ نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337110-074  ، 32337160-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337160-074 :: 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

تسویپ6222282 ینف  تاصخشم  اب  قباطم  هکبش  چوس  هاگتسد  هس  هحفص 23)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6222283POE هکبش هحفص 61)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6222426 هحفص 23)چیوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتویپماک6222454 هحفص 61)مزاول  چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ6222639 تسیل  قبط  هکبش  هحفص 23)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6222751Blackmagic Design ATEM Mini Pro کیجم کلب  ریوصت  هحفص 61)رچیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

ددع6222821 هلپود 50 لفق  ددع  50 یپوت - 50 ددع KING 70 SERIES یبوچ برد  دنب  هحفص 61)مارآ  چیئوس  ( چیئوس

نژیو نژیو کیاه   کیاه تروپ   تروپ   1616 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8282
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6222932IT هحفص 23)مالقا هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاقلعتم6222946 هارمه  هب  یو  تیگ  هحفص 23)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نژیو6222948 کیاه  تروپ  هحفص 61)چیئوس 16  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6222282 ینف  تاصخشم  اب  قباطم  هکبش  چوس  هاگتسد  هس  هحفص 23)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6222458 طیارش  اب   coree switch(23 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6222639 تسیل  قبط  هکبش  هحفص 23)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

یرادرب6222285 ملیف  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

6222290DL580 رورس هحفص 51)تازیهجت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رتویپماک6222454 هحفص 61)مزاول  چیئوس  ( چیئوس

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

6222477( راد سوت  ولب  رکیپسا   ) شخپو توص  طبضو  یرادربملیفو  یساکع  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

یاراد6222638 دنمشوهریغ -  - راوید هب  لاصتا  تیلیاق   - full hd- ناریا تخاس  چنیا  نویزیولت 50 
hdmi و usb یاهتروپ

هحفص 35) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نارهت ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6222176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنیا روتینام 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003024000091 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک دیلوت  تکرش  ربتعم  یتناراگ  یاراد  لخاد و  دیلوت  - 

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

1401/11/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هرادا  سانشراک  دأت  هب  طورشم  دیرخ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  الاک  تاصخشم  هیارا  وروتکاف  شیپ  تسویپ  - 2

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - 3
سامت 02144787538 نفلت  هرامش  - 4

1438963614 یتسپ :  دک  یکشزپماد ،  لک  هرادا  شهوژپ - راولب  جرک - نارهت  نابوتا  رتمولیک 15  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44196237-021  ، 44787526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787526-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنیا جنیا   2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  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 19 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیک + روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001419000211 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   LC24F390FHMCHD لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

ایرآ گنهرف  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   Z4 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

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

: تسا زاین  ریز  دراوم  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدیمخ هحفص  اب   LC24F390FH لدم چنیا  گنوسماس 24   led روتینام

HIWA نیرگ سیک 

6155815547 یتسپ :  دک  موس ،  هکلف  بنج  - یبرغ نهیم  نابایخ  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379603-061  ، 33384908-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33384895-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیک سیک ++ روتینام روتینام ناونع : : ناونع 8484
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا دات  دروم  زین  هباشم  یالاک  دک  ناریا   ) تسویپ ینف  تاصخشم  اب   Alborz B9 لدم رویتنام  تهج  یلارت  ددع   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000337 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
رازبا کشزپ  ریذپ  راک  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   RT.20 لدم رتم  یسکا  سلاپ  گنیروتینام و  یاه  هاگتسد  نوتس  کت  راد  خرچ  یلارت  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968644871 یتسپ :  دک   ، 36 کالپ یمارهب  کباب  دیهش  هچوک  رفظ  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رویتنام رویتنام تهج   تهج یلارت   یلارت ددع   ددع   66 ناونع : : ناونع 8585
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تاعالطا یروانف  شرتسگ  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 14 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  تسیل  قبط  روتینام  هارمه  هب  رتویپماک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095060000039 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

روپ یملاس  هزئاف  هدننک  هضرع  عجرم   VENUSE یتراجت مان   V1220 لدم هنایار  میس  یب  دروبیک  سوام و  تس  الاک :  مان 
تس 8 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FCH-4818 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش - ددرگ هئارا  کیتامروفنا  ای  یفنصماظن  همانیهاوگ  - ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  یمسر  روتکافشیپ  هارمه  هب  تساوخرد  دانسا  هیلک  = تامازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک هتفهود  یط  دات  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  - هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  - ربتعم یتناراگ  یاراد  - دشاب ناریا  ناوت  هناماس  رد  هدش  تبث 

1559615613 یتسپ :  دک  کالپ 65 ،  یدرورهس ، هشیدنا و  نیب  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88510910-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88763342-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم تسیل   تسیل قبط   قبط روتینام   روتینام هارمه   هارمه هبهب   رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راکوت  LED PANEL 62W تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

تسا زاین  دروم  هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط  الاک 
دندرگ تسویپ  هناگ  ادج  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ 

1101096347000678 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 320 دادعت : 

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

راکوت  LED PANEL 62W :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

تسا زاین  دروم  هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط  الاک 
دندرگ تسویپ  هناگ  ادج  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ 

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

31317243-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب یلام   یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ تسا   تسا زاین   زاین دروم   دروم هدش   هدش تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط الاک   الاک تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا راکوت   راکوت   LED PANEL 62WLED PANEL 62W ناونع : : ناونع
دندرگ دندرگ تسویپ   تسویپ هناگ   هناگ ادج   ادج تروص   تروص

8787
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نارهت یریعم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپب ینف  تاصخشم  اب  راظتنا  نلاس  چنیا  روتینام 50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000339 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZS-LED50Z-4K لدم  in 50 زیاس یتعنص  هنایار  روتینام  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ  نما  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشابیم تسویپب  ینف  تاصخشم  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یریعم  ناتسرامیب  هب  لاسرا  یمسر و  روتکاف  هیارا  .2

.تسیمازلا تسویپب  روتکاف  شیپ  هیارا  .3

1154938861 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یاروش  سلجم  برد  یور  هبور  مالسا  نیدهاجم  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راظتنا راظتنا نلاس   نلاس چنیا   چنیا 5050 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 8888
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ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: 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   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم روتینام و  هارمهب  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000439 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  تاقلعتم  روتینام و  هارمهب  رتویپماک  - 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یملزلا  یداهنشیپ  تسیل  ساسا  رب  اقیقد  تمیق  مالعا  روتکافشیپ و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   روتینام   روتینام هارمهب   هارمهب رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 8989
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6222748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  دروبیک / / سوام / رگپاچ / روتینام / سیک تسویپ / تاصخشم  تسیل و  قباطم  یرازفا  تخس  تازیهجت  متیآ   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههامود هیوست  / ربتعم یتناراگ  دوش / همیمض 

1101093035000889 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نایناریا  رزیل  ایرآ  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم   G AND B یتراجت مان   1400DN لدم ور  ود  پاچ  تیلباق  اب  دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
نایناریا رزیل  ایرآ  یناگرزاب 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

سیرتام هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم   MSI یتراجت مان   PRO MP 242 P لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GK501 لدم میس  اب  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GM301 لدم میس  اب  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GREEN 2009 لدم  P5 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ دوش / همیمض  روتکاف  شیپ  دروبیک / / سوام / رگپاچ / روتینام / سیک تسویپ / تاصخشم  تسیل و  قباطم  یرازفا  تخس  تازیهجت  متیآ   5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 07731372139  / هدنشورفاب 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت متیآ   متیآ   55 ناونع : : ناونع 9090
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ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6222786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یتساوخرد  تاصخشم  اب  قباطم  روتینام  هیاپ  دیرخ 

1101050278000028 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زاون نامهم  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  تسالپ  یتسه  یتراجت  مان   24/5x29/5 cm زیاس هنایار  روتینام  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 280 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا ینف  تاصخشم  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشم دک  ناریا 

یناریا یالاک 

4815838173 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  راهب  هچوک  شب  نارادساپ  راولب  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33363088-011  ، 3336353-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33368622-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191
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یلامش ناسارخ  ناتسا  کرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخاس هداس  تخت  رنکسا  ناریا  ، تخاس  رگپاچ  ناریا ، تخاس  روتینام  تسویپ ،  لودج  تاعطق  اب  هارمه  یناریا  هنایار  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لودج  قبط  ناریا 

1101003816000002 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 
Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 

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

چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
ML-2855ND| گنوسماس  | یرزیل رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

رنکسا الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  تاعطق  هیلک  دریگ --  رارق  یلامش  ناسارخ  کرمگ  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  دحاو  دات  دروم  دیاب  تاعطق  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ کرمگ  لیوحت  تاعطق  هیلک  یتناراگ  یاهتراک  اه و  هبعج  هارمه  هب  هدش و  لبمسا  دیاب  اه  سیک  تاعطق  - 

9416133111 یتسپ :  دک  کرمگ ،  هرادا  یدابآ -  یلع  یاتسور  یقرش  علض  رهش -  ناتسلگ  هداج  رتمولیک 5  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32733465-058  ، 32733457-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32733764-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداس هداس تخت   تخت رنکسا   رنکسا رگپاچ -  -  رگپاچ  - - هنایار هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 9292
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نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  60  = یراون ریگ  طلغ  کال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع گرزب 24/6=250  زیاس  گرزب  هنگنم  نزوس 
ددع کچوک 10=250  زیاس  کچوک  هنگنم  نزوس 

ددع  10  = روتینام لوسنک 
ددع ییاپ 10  ریز 

1201094162000122 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

ددع  60  = یراون ریگ  طلغ  کال  - 
ددع گرزب 24/6=250  زیاس  گرزب  هنگنم  نزوس 
ددع کچوک 10=250  زیاس  کچوک  هنگنم  نزوس 

ددع  10  = روتینام لوسنک 
ددع ییاپ 10  ریز 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
دروم  5 دادعت : 

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

تساوخرد قبط  یراذگ  تمیق  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417466191 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  رذآ - نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66978942-021  ، 66469824-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66462349-021 :: 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

جنیا6222176 هحفص 66)روتینام 22  روتینام  ( روتینام

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

سیک6222191 + هحفص 66)روتینام روتینام  ( روتینام

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

رویتنام6222257 تهج  یلارت  ددع  هحفص 66)6  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6222345 تاصخشم  تسیل  قبط  روتینام  هارمه  هب  رتویپماک  هحفص 66)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

دروم6222347 هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط  الاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  راکوت   LED PANEL 62W
دندرگ تسویپ  هناگ  ادج  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسا  زاین 

هحفص 66) روتینام  ( روتینام

ددع ددع   250250 ==1010 کچوک   کچوک زیاس   زیاس کچوک   کچوک هنگنم   هنگنم نزوس   نزوس ددع   ددع   250250 ==24/624/6 گرزب   گرزب زیاس   زیاس گرزب   گرزب هنگنم   هنگنم نزوس   نزوس ددع   ددع   6060  = = یراون یراون ریگ   ریگ طلغ   طلغ کالکال   ناونع : : ناونع
ددع ددع   1010 ییاپ   ییاپ ریز   ریز ددع   ددع   1010  = = روتینام روتینام لوسنک   لوسنک

9393
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتویپماک6222454 هحفص 61)مزاول  چیئوس  ( چیئوس

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

راظتنا6222480 نلاس  چنیا  هحفص 66)روتینام 50 روتینام  ( روتینام

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

تاقلعتم6222543 روتینام و  هارمهب  هحفص 66)رتویپماک  روتینام  ( روتینام

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

یرازفا6222748 تخس  تازیهجت  متیآ  هحفص 66)5  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6222786 هیاپ  هحفص 66)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6222800 دادرارق  قبط  تبوطر  امد و  گنیروتینام  تازیهجت  هحفص 17)ینابیتشپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

امنیس6222822 هحفص 54)مزاول  رورس  ( رورس

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

هداس6222844 تخت  رنکسا  رگپاچ -   - هنایار هحفص 66)سیک  روتینام  ( روتینام

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

هنگنم6222976 نزوس  ددع  گرزب 24/6=250  زیاس  گرزب  هنگنم  نزوس  ددع   60  = یراون ریگ  طلغ  کال 
ددع ییاپ 10  ریز  ددع   10  = روتینام لوسنک  ددع  کچوک 10=250  زیاس  کچوک 

هحفص 66) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6223008 یاهنیبرود  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  مزاول و  نیمات  یسدنهم  یحارط و 
مویداتسا

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزرواشک کناب  بعش  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 07 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6222173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزرواشک کناب  مرا  اب  ضرع 79  رد  یرتم  زادرپ 280 دوخ  یرتشم  دیسر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004110000146 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
 --- نوتراک گناسویه 10  -- نوتراک یج 10 را  یج   --- نوتراک را 10 یس  نا   -- نوتراک روکنیو 30 زرواشک  کناب  مرا  اب  ضرع 79  رد  یرتم  زادرپ 280 دوخ  یرتشم  دیسر  - 

یددع نوتراک 12  یقبام  یددع و  نوتراک 15  گناسویه 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

نتراک  60 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هبساحم  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  الاک  --- ددرگ زاین  مالعا  همیمضروتکاف  شیپ   - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7914954649 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هارراهچ  شبن  رصان -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345760-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاهن6222172 تشاک  دیلوت و  عماج  هناماس  رازفا  مرن  یزاس  هحفص 15)هدایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزرواشک6222173 کناب  مرا  اب  ضرع 79  رد  یرتم  زادرپ 280 دوخ  یرتشم  هحفص 78)دیسر  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رازفا6222671 مرن  تیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  هحفص 5)یبایزرا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس6223077 لاتروپ  رارقتسا  یحارط و   " هحفص 15)ۀژورپ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

یریوصت6222132 تراظن  تازیهجت  هحفص 13)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یزرواشک یزرواشک کناب   کناب مرا   مرا اباب   ضرع  7979   ضرع ردرد   یرتم   یرتم 280280 زادرپ   زادرپ دوخ   دوخ یرتشم   یرتشم دیسر   دیسر ناونع : : ناونع 9494

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

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

زا 80 ھحفص 79 
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(( 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  33   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6222460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه  ههامود / هیوست  / لصا یتناراگ  / دوش همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ / تاصخشم  قباطم  روتکژرپ  ویدیو  هاگتسد   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورفاب

1101093035000891 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدابآ یلع  دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   Epson یتراجت مان   EB-X51 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ هدنشورفاب لمح  هنیزه  ههامود / هیوست  / لصا یتناراگ  / دوش همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ / تاصخشم  قباطم  روتکژرپ  ویدیو  هاگتسد   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 07731372139 

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یتناراگ6222460 / دوش همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ / تاصخشم  قباطم  روتکژرپ  ویدیو  هاگتسد   1
هدنشورفاب لمح  هنیزه  ههامود / هیوست  / لصا

هحفص 80) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

تسویپ6222713 تسیل  قباطم  روتکژورپ  اتید  هاگتسد  پات و 5  پل  هاگتسد  هحفص 51)دیرخ 13  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

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

امنیس6222822 هحفص 54)مزاول  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " 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

تسویپ6222391 لیاف  اب  قباطم  هحفص 35)رگشیامن  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

لمح لمح هنیزه   هنیزه ههامود / / ههامود هیوست   هیوست // لصا لصا یتناراگ   یتناراگ // دوش دوش همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ / / تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم روتکژرپ   روتکژرپ ویدیو   ویدیو هاگتسد   هاگتسد   11 ناونع : : ناونع
هدنشورفاب هدنشورفاب

9595

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