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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 14

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 24

140 1140 1 نمهب   نمهب   1818 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   242هکس , 150 , 000242 , 150 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما435,000435,000رالد تاراما مهرد   120مهرد ,900120 ,900

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,229هکس 0 10 , 000229, 0 10 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   306رالد ,700306 سیئوس700, سیئوس کنارف   479,600479,600کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 141هکس ,300 , 000141 ,300 , اداناک000 اداناک رالد   331رالد ,2 00331 ,2 ناتسبرع00 ناتسبرع لایر   1لایر 18 ,4901 18 ,490

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 91هکس ,500 , 00091 ,500 , وروی000 ژورن474,780474,780وروی ژورن نورک   42نورک ,60042 ,600

رایع رایع   1818 یالط   20یالط ,665,00020 سیلگنا665,000, سیلگنا دنوپ   531دنوپ ,760531 نپاژ760, نپاژ نینی   دصکی   336,550336,550دصکی

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
((4646))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 173173))
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( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 32  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 4  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 65

( یهگآ دادعت 15  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 67

( یهگآ دادعت 13  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 78

( یهگآ دادعت 18  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 87

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

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

( یهگآ دادعت 3  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 23  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

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

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

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

( یهگآ دادعت 23  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 7  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

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

( یهگآ دادعت 10  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 137

( یهگآ دادعت 6  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 139

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 143

( یهگآ دادعت 21  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 145

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 163
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 163

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 163

( یهگآ دادعت 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 164

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 167

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 167

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 168

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 171

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 171
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093863000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  تیاغل  خروم 1401/11/23  زا   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259228 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، لوصحم تیفیک  نیمضت  زا  معا  مزال  یتناراو  هلاسکی و  یتناراگ  اب  هداد  یزاس  هریخذ  تازیهجت  یبیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شورف .  زا  سپ  تامدخ 

لایر  16.943.348.000 دروآرب :

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   848,000,000 نیمضت :  غلبم 

هقبط ناریا ، زاگ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  دنپس ، نابایخ  شبن  یبونج ،) نادابآ   ) یبونج یدضع  رتکد  دیهش  نابایخ  دنز ، ناخمیرک  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ
الاک تاکرادت  دحاو  مراهچ ،

02184878151 :: نفلت :: www.setadiran.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

هداد هداد یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 11
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001017000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6259290 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ  حورشم  تاصخشم  فاصوا و  اب   ManageEngine Log360 و ManageEngine Log Analyzer هناماس یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نکسم  کناب  هدننک :  رازگرب 

حورشم تاصخشم  فاصوا و  اب   ManageEngine Log360 و ManageEngine Log Analyzer هناماس یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
.تسویپ

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   4,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
08:00 تعاس : 1402/04/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ یقرش ، ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا ، هار  راهچ  زا  رتالاب  اقیرفآ ،)  ) الدنام نوسلن  نابایخ  نارهت ،  ، 1917793561 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
 . نکسم کناب  یزکرم  لک  تارادا  نامتخاس   8

:: 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

ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093863000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259306 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمضت زا  معا  مزال  یتناراو  هلاسکی و  یتناراگ  اب  هداد  یزاس  هریخذ  تازیهجت  یبیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن ، دیرخ ، یا  هلحرم  ود  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شورف .  زا  سپ  تامدخ  لوصحم ،  تیفیک 

ناریا  زاگ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تیفیک نیمضت  زا  معا  مزال  یتناراو  هلاسکی و  یتناراگ  اب  هداد  یزاس  هریخذ  تازیهجت  یبیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن ، دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 . شورف زا  سپ  تامدخ  لوصحم ، 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   848,000,000 نیمضت :  غلبم 

ناریزو )  تایه  هبوصم 1394/09/24  یتلود (  تالماعم  یارب  نیمضت  همان  نآ  رد  ربتعم  نیماضت  زا  یکی  نیمضت :  تاحیضوت 
16:00 تعاس : 1402/05/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاگ یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  دنپس  شبن  یدضع )  یبونج (  نابآ  دنز - ناخمیرک  نابایخ   ، 1598753113 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
 . الاک تاکرادت  دحاو  ( 4  ) مراهچ هقبط  ناریا 

:: 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

ManageEngine Log360ManageEngine Log360 وو     ManageEngine Log AnalyzerManageEngine Log Analyzer  هناماس هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 22

هداد هداد یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 171 ھحفص 6 
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مالیا ناتسا  رهش  هرد  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005494000042 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259858 :: هرازه هرازه :: 1401/12/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیریدم رازفا  مرن  یاهشخب  لیمکتودیلوت  موسزاف :  مالیا (  یرادرهش  یزاس  هچراپکی  تیریدم  رازفا  مرن  یزاس  یموبودیلوت  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  یرادرهش  ییایفارغج  تاعالطا  متسیسرب  ینتبم  تاثدحتسم  فانصا و  کالما ،  یزیمم  لوا  شخب  ماجنا  یزاسرهش و  هچراپکی 

مالیا  ناتسا  مالیا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  یاهشخب  لیمکتودیلوت  موسزاف :  مالیا (  یرادرهش  یزاس  هچراپکی  تیریدم  رازفا  مرن  یزاس  یموبودیلوت  هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

مالیا یرادرهش  ییایفارغج  تاعالطا  متسیسرب  ینتبم  تاثدحتسم  فانصا و  کالما ،  یزیمم  لوا  شخب  ماجنا  یزاسرهش و  هچراپکی  تیریدم 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1402/03/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم یرادرهش  تلم ـ  کراپ  یوربور  ـ  یروهمج راولب   ، 6931653617 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001020000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:59عبنم تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259935 :: هرازه هرازه :: 1401/12/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

،SAN تاعالطا زاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ  زاس ، هریخذ  اگتسد  دیرخ  ، waf لاوریاف دیرخ  ، G10 رورس دیرخ  سنسیال ، هارمه  هب  لاوریاف 2110  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لماک  هنایار  متسیس  دیرخ   ، 24,48port) 9200 POE T T  ) لدم وکسیس  چیئوس  دیرخ  لدم 9300 ، وکسیس  چیئوس  دیرخ 

ابتاس )  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   9,550,000,000 نیمضت :  غلبم 

دشابیم  یمازلا  دانسا  تسویپ  قبط  ینف  تامازلا  تیاعر  نیمضت :  تاحیضوت 
10:00 تعاس : 1402/03/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یاهیژرنا نامزاس  ماماراگدای ، هارگرزب  بنج  نامداد ، دیهش  راولب  یاهتنا  سدق ،  کرهش   ، 1468611387 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
( ابتاس  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن یزاس   یزاس یموبودیلوت   یموبودیلوت هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 44

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 171 ھحفص 7 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیچاپسید6260061 زکرم  تازیهجت   ( PM  ) هناریگشیپ تاریمعت  یرادهگن و  هحفص 8)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092734000080 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258145 :: هرازه هرازه :: 1401/12/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم  هیلک  اب  فیعض  راشف  بای  بیع  هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاقلعتم هیلک  اب  فیعض  راشف  بای  بیع  هاگتسد  ود  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   2,500,000,000 نیمضت :  غلبم 
10:00 تعاس : 1402/04/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  موس ـ  هچوک  یاهتنا  رجفلاو ـ  کرهش  یلامش ـ  رگراک  یاهتنا  نارهت ـ   ، 1435893737 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
گرزب نارهت 

:: 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

تاقلعتم تاقلعتم هیلک   هیلک اباب   فیعض   فیعض راشف   راشف بای   بای بیع   بیع هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 171 ھحفص 8 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091592000060 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6258200 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 4572801141 ) یاضاقت   ) B&K ریاف یلپمآ  ژراش  نشربیاو و  روسنس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریازاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

ریاف یلپمآ  ژراش  نشربیاو و  روسنس  ناگدننک  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

رد خیرات 22/09/1394 ) هرامش 123402/ت 50659  همان  بیوصت   ) یتلود تالماعم  نیمضت  همان  نآ  هدام 5  فلا  دنب  قباطم  نیمضت  عون  نیمضت :  تاحیضوت 
دشاب  یم  زاگ )  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  ناریا (  زاگ  لاقتنا  تکرش  هجو 

10:30 تعاس : 1402/06/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس ییاجر ، یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ ، هداج  رتمولیک 15  زیربت ،  ، 5361914437 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  یزکرم 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87110054 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259524 :: هرازه هرازه تعاس 10:30دکدک    - 1401/12/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

B&K ریاف یلپمآ  ژراش  نشربیاو و  روسنس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 750.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشرذا هداج  رتمولیک 15  زیربت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.nigedist8.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

B and KB and K ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ ژراش   ژراش وو   نشربیاو   نشربیاو روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 77

B&KB&K  ریاف ریاف یلپمآ   یلپمآ ژراش   ژراش وو   نشربیاو   نشربیاو روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001123000065 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260061 :: هرازه هرازه :: 1401/12/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  یوس  زا  ورین  هتشر  هبتر 5  لقادح  تاطابترا و  هتشر  هبتر 4  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  ندوباراد  - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ،  ترازو  زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد  - 2

ناسارخ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینیمز طوطخ  عیزوت  قوف  لاقتنا و  یاه  تسپ  عیزوت  قوف  لاقتنا و  هکبش  تاریمعت  یرادهگن و  یاهب  تسراهف  ساسا  رب  هصقانم  دروآرب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

دشاب یم  هصقانم  دانسا  اب  قباطم  لاس 1401 قرب  یورین  عیزوت  قوف  لاقتنا و 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   11,110,648,883 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1402/06/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

- تسار تمس   - زیدناش هبقرط  یهارود  هب  هدیسرن  - دابآ لیکو  راولب  یاهتنا  - دهشم  ، 9189141815 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناسارخ هقطنم  قرب  تکرش 

:: 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

یقرش زربلا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

eacco.ir :: عبنم :: 1401/11/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرش زربلا  ییوشلاغز  تکرش  ییوشلاغز  هناخراک  گنیروتینوم  قیقد  رازبا  مزاول  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

گنیچاپسید گنیچاپسید زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت  (  ( PMPM  ) ) هناریگشیپ هناریگشیپ تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 99

گنیروتینوم گنیروتینوم قیقد   قیقد رازبا   رازبا مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

2001091496000104 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260159 :: هرازه هرازه :: 1401/12/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه 1401-65  ناتسا  حطس  رد  زاگ  تاسیسات  زا  یبای  تشن  یسرزاب  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نادمه 1401-65 ناتسا  حطس  رد  زاگ  تاسیسات  زا  یبای  تشن  یسرزاب  تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   5,949,268,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/02/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نادمه ناتسا  زاگ  تکرش  یگنسریش  نادیم  نادمه   ، 6515786576 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تارداص  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  تعاس 14:00  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/11/26

حبص تفه   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسا رب  نارهت  ناتسا  بعش  رطخ  مالعا  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ و  هنیمز  رد  دنمناوت  یاهتکرش  ییاسانش  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنک مادقا  لیذ  یاهیدنمناوت 

دوشیم توعد  هدش  دای  هزوح  رد  یتایلمع  راک  هقباس  یاراد  طیارش  دجاو  یاهتکرش  زا  اذل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق هریاد  تاکرادت  لک  هرادا  هقبط 4  رهپس  نامتخاس  هرامش 85  راهب  یارعشلا  کلم  شبن  هیمس  نابایخ  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ
لک هرادا  اب  دراوم  ریاس  صوصخ  رد  نفلت 84763096 و  هرامش  اب  یناضمر  یاقآ  نفلت 84763030 و  هرامش  اب  یئیقن  یاقآ  : یکیزیف تظافح  لک  هرادا  ناسانشراک 

راگنرود 41476201 نفلت  یدمحا و  یاقآ  نفلت 84762356  هرامش  اب  تاکرادت 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبای یبای تشن   تشن یسرزاب   یسرزاب تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 111 1

ناتسا ناتسا بعش   بعش رطخ   رطخ مالعا   مالعا یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هنیمز   هنیمز ردرد   دنمناوت   دنمناوت یاهتکرش   یاهتکرش ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0149607 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا  مالقا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینمیا یناشن و  شتآ  یاه  هاگتسد  الاک :  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/83 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6259827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 7  یرادرهش  هشیدنا  گنیکراپ  ینمیا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 33.263.250.000 

یسمش هام  دادرارق 2  تدم 

لایر هدرپس 1.664.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 7 یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  یدنق  دیهش  نادیم   :: سردآ سردآ

88496906 :: نفلت :: www.tehran.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

ینمیا ینمیا مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 1313

گنیکراپ گنیکراپ ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی یرادرهش  دنامسپ  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095558000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259945 :: هرازه هرازه :: 1401/12/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسوپمک ) هناخراک  ) یگناخ یاهدنامسپ  شزادرپ  تیاس  رد  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  یرادرهش  دنامسپ  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تسوپمک ) هناخراک  ) یگناخ یاهدنامسپ  شزادرپ  تیاس  رد  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
7,863,742,479 یلام :  دروآرب 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپی 10 میهید  هچوک  یناشاک  نابایخ  دزی   ، 8916785485 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس هوبنا  تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/18هرامش زا   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شتآ هیدات  ذخا  یرامعم و  هینبا و  ینمیا  دراوم  قیرح و  ءافطا  مالعا و  یلیمکت  تایلمع  ماجنا  حلاصم و  هیهت   1  - دامادریم زر  یراجت  یرادا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت ناتسا  رد  دوخ  یاه  هژورپ  زا  یکی  رد  هاگتسد  تهج 5  درادناتسا  هیدات  ذخا  لاهروا و  هینبا   ، صقاون عفر  زاین  دروم  مزاول  حلاصم و  هیلک  هیهت  - 2  - یناشن

هام 8 و 4  ارجا :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مجنپ هقبط  دیما -  نامتخاس  تمکح -  عمتجم  شیامزآ  کرهش  یلامش  رد  بنج  نارادزرم -  راولب  نارهت -   :: سردآ سردآ

یلخاد 809  02186012045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1515

وو یرامعم   یرامعم وو   هینبا   هینبا ینمیا   ینمیا دراوم   دراوم وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یلیمکت   یلیمکت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت   11 -- دامادریم دامادریم زرزر   یراجت   یراجت یرادا   یرادا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
55 تهج   تهج درادناتسا   درادناتسا هیدات   هیدات ذخا   ذخا وو   لاهروا   لاهروا هینبا   هینبا  ، ، صقاون صقاون عفر   عفر زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول وو   حلاصم   حلاصم هیلک   هیلک هیهت   هیهت - - 22  - - یناشن یناشن شتآ   شتآ هیدات   هیدات ذخا   ذخا

هاگتسد هاگتسد

1616
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دبیم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005232000068 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260167 :: هرازه هرازه :: 1401/12/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن  شتآو  یرادرهش  یناسنا  یورین  نیمات  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  دبیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ورین نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,010,850,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/03/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دبیم یرادرهش   ، 8961975757 یتسپ :  دک  دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001095935000074 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258163 :: هرازه هرازه :: 1401/12/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون  ربیف  هژورپ  یارجا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنوامد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرون ربیف  هژورپ  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,800,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  دنوامد  یرادرهش  هناخریبد  لیوحت  تاداهنشیپ  ییاشگزاب  زا  لبق  زور  کی  رثکادح  تسیابیم  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

16:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دنوامد یرادرهش  رویرهش –  نادیم 17  دنوامد –  رهش  دنوامد –  ناتسرهش  نارهت –  ناتسا   ، 3971948861 یتسپ :  دک  دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآو   شتآو یرادرهش   یرادرهش یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1717

یرون یرون ربیف   ربیف هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818
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هاشنامرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003567000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6258648 :: هرازه هرازه :: 1401/12/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم دانسا و  هب  هجوت  اب  هاشنامرک  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نامتخاس  رد  رتنس  اتید  داجیا  قباس و  لک  هرادا  رورس  قاتا  لاقتنا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کرادم  ریاس  اه و  تسویپ  اه و  مرف   ، دادرارق  ، هصقانم طیارش 
هاشنامرک  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هب هجوت  اب  هاشنامرک  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نامتخاس  رد  رتنس  اتید  داجیا  قباس و  لک  هرادا  رورس  قاتا  لاقتنا  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
کرادم ریاس  اه و  تسویپ  اه و  مرف   ، دادرارق  ، هصقانم طیارش  کرادم  دانسا و 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,550,000,000 نیمضت :  غلبم 

دانسا و هب  هجوت  اب  هاشنامرک  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نامتخاس  رد  رتنس  اتید  داجیا  قباس و  لک  هرادا  رورس  قاتا  لاقتنا  هژورپ  نیمضت :  تاحیضوت 
کرادم  ریاس  اه و  تسویپ  اه و  مرف   ، دادرارق  ، هصقانم طیارش  کرادم 

14:00 تعاس : 1402/03/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یعاطم  دیهش  راولب  کیزاف  نایگنهرف  هاشنامرک   ، 6714716877 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هاشنامرک

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  ود  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/11/23  هبنشکی  زور  زا   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/12/1 هبنشود  زور  تعاس 16 

shana.ir :: عبنم خروم 1401/12/20عبنم هبنش  زور  تعاس 16   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259225 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/21دکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 8   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  هکبش و  تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  دیرخ و  همانزور ، یهگآ  راشتنا  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر غلبم 368.866.52.050  یلام  دروآرب  - 

لایر نیمضت 13.370.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مراهچ هقبط  ناریا  زاگ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  دنپس  نابایخ  شبن  یبونج )  نابآ  یبونج (  یدضع  رتکد  دیهش  نابایخ  دنز  ناخمیرک  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ
الاک تاکرادت  دحاو 

02184878151 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلحرم هلحرم ودود    ( ( هچراپکی هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
رورس رورس قاتا   قاتا بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا  

1919

هداد هداد زکرم   زکرم وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 171 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8qkrm5fwlzfcf?user=37505&ntc=6258648
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6258648?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rsa84p8sktv4v?user=37505&ntc=6259225
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6259225?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/33 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش یلا  لوا  تبون  یهگا  رشن  تعاس 8  زا   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  16/15

زور تسایس   :: عبنم خرومعبنم تعاس 10/55   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259230 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/12/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  هکبش  هداد و  زکرم  ینابیتشپ  تیریدم و  یربهار  تازیهجت   ، ریمعت یرادهگن و  سیورس ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ینمیا تیحالص  دات  یهاوگ  هبتر 4 و  لقادح  اب  تاطابترا  هتشر  رد  ربتعم  تیحالص  دات  همانیهاوگ  یاراد  لایر -   3.500.000.000 هدرپس :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دانسار  جردنم د  باسح  هب  هدوزفا ) شزرا  رب  تایلام  لایر  دانسا و 18.000  دیرخ  لایر   200.000  ) لایر غلبم 218.000  زیراو  ربتعم - 

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

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  یمسای - نابایخ  کنو -  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

02188644786  - 02185162377  - 85162370 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

setadiran.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا تخس  تاعالطا  یروانف  رتویپماک و  هورگ : تسویپ - تاصخشم  حرش  هب  هنهد 60  قمع و 100  هداتسیا  تینوی  کر 42  هاگتسد  هیهت 4  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ لک  هرادا  یبونج  یبرغ پ 54 ط 1  شبن خ 33  دنولا  نیتناژرآ خ  نادیم   :: سردآ سردآ

35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویسپ ویسپ رتسب   رتسب وو   تارباخم   تارباخم ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت یایا ، ، هقطنم   هقطنم ارف   ارف تاطابترا   تاطابترا یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع
هطوبرم هطوبرم

2 12 1

6060 هنهد   هنهد   100100 وو   قمع   قمع هداتسیا   هداتسیا تینوی   تینوی   4242 کرکر   هاگتسد   هاگتسد   44 هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2222

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001070000046 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:15هرامش تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:55عبنم تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259968 :: هرازه هرازه :: 1401/12/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا  یروانف  هکبش  هداد و  زکرم  ینابیتشپ  تیریدم و  یربهار ، تازیهجت ،  ریمعت  یرادهگن و  سیورس ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروانف  هکبش  هداد و  زکرم  ینابیتشپ  تیریدم و  یربهار ، تازیهجت ،  ریمعت  یرادهگن و  سیورس ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 218,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

11:00 تعاس : 1402/06/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

قرب هکبش  تیریدم  تکرش  یمسای - دیشر  نابایخ  کنو - نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو - نابایخ  نارهت -  ، 1996836111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تیریدم نامتخاس  ناریا -

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هداد6259228 یزاس  هریخذ  تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن ، هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6259290ManageEngine و ManageEngine Log Analyzer هناماس یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
Log360

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هریخذ6259306 تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن  دیرخ ، یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
هداد یزاس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6259935 تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف هکبش   هکبش وو   هداد   هداد زکرم   زکرم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تیریدم   تیریدم یربهار ، ، یربهار تازیهجت ،  ،  تازیهجت ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ،  ،  سیورس ناونع : : ناونع 2323

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

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

2001001044000355 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258188 :: هرازه هرازه :: 1401/12/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یظافحتسا  هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  تهج  هزیناولاگ  ششوپ  اب  یماظتنا  یراطخا و  یتاعالطا  ولبات  هیاپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یظافحتسا  هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  تهج  هزیناولاگ  ششوپ  اب  یماظتنا  یراطخا و  یتاعالطا  ولبات  هیاپ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,200,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,260,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/03/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1096-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشجنپ  زور  تعاس 15/30  ات  رثکادح   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/11/27

ناحبس  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 15/30  ات  رثکادح   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/12/7

6258205 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/8دکدک   هبنشود  زور   - 1401/12/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش  رهش  حطس  ور  هراوس  یاه  لپ  طاسبنا  زرد  یرموتسالا  کیتسال  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 40.996.750.000  غلبم  - 

هام دادرارق 6  تدم  - 

دنشاب  یم  مالقا  هنوگنیا  شورف  هنیمز  رد  ربتعم  یگدنیامن  یاراد  هک  یلخاد  ناگدنشورف  ای  ربتعم و  یرادرب  هرهب  هناورپ  یاراد  تاجناخراک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عجرم 102559 دک  هدرپس 100805504742  باسح  هب  یدقن  یزیراو  شف  ای  یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر  هصقانم 2.100.000.000  رد  تکرش  هدرپس  غلبم 

زاریش  یرادرهش  مانب  نارمچ  هبعش  رهش  کناب 
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگا  هنیزه 

هناخریبد  دحاو  فکمه  هقبط  ینارمع  ینف و  تنواعم  هزوح  زاریش  یرادرهش  دیدج  نامتخاس  ییامنهار  نابایخ  شبن  یقرش  یلحاس  نابایخ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  یقوقح  لک  هرادا  تاعامتجا  نلاس  نیربدلخ  هارراهچ  ییاشگزاب  لحم 

1456  - 36292085 :: نفلت :: www.setadiran.ir https://shaffaf.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو
vendor.shiraz.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیخ زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن تهج   تهج هزیناولاگ   هزیناولاگ ششوپ   ششوپ اباب   یماظتنا   یماظتنا وو   یراطخا   یراطخا یتاعالطا   یتاعالطا ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

رهش رهش حطس   حطس ورور   هراوس   هراوس یاه   یاه لپلپ   طاسبنا   طاسبنا زرد   زرد یرموتسالا   یرموتسالا کیتسال   کیتسال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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

یا هلحرم  کی  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/210 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات  زا 1401/11/18   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رابخا ناهج   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258232 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هحفص هیاپ و  نویسادنوف  ناتسا  حطس  رد  یهافر  تامدخ  یاه  عمتجم  یامنهار  یاهولبات  بصن  تخاس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هناماس 2001001467000210  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001001044000356 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258313 :: هرازه هرازه :: 1401/12/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یظافحتسا  هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  تهج  خیم  لگ  ناتروا و  یلپ  سنج  زا  ینمیا  هناوتسا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا  یظافحتسا  هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  تهج  خیم  لگ  ناتروا و  یلپ  سنج  زا  ینمیا  هناوتسا  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/03/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   یهافر   یهافر تامدخ   تامدخ یاه   یاه عمتجم   عمتجم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 2626

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن تهج   تهج خیم   خیم لگلگ   وو   ناتروا   ناتروا یلپ   یلپ سنج   سنج زازا   ینمیا   ینمیا هناوتسا   هناوتسا دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ناتسا ناتسا

2727

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

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

2001001044000357 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258406 :: هرازه هرازه :: 1401/12/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنیت  دیبسالگ و  یکیفارت ،  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رنیت  دیبسالگ و  یکیفارت ،  گنر  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
148,400,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   7,420,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/03/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000501 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6259255 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشک  ملعم و  عطاقت  یزادرپرون  تاریمعت  یرادهگن و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

نشک  ملعم و  عطاقت  یزادرپرون  تاریمعت  یرادهگن و  تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
17,820,807,365 یلام :  دروآرب 

لایر   892,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1402/03/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دحاو نیمزریز  هقبط  زاریش  یرادرهش  راهچ  هقطنم  نامتخاس  ریبک ،  ریما  راولب  یادتبا  زاریش   ، 7176683655 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یلخاد 253 سامت 38310501-3  نفلت  یرادباسح 

:: 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

رنیت رنیت وو   دیبسالگ   دیبسالگ یکیفارت ،  ،  یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2828

عطاقت عطاقت یزادرپرون   یزادرپرون تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2929

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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هیرسفا قرب  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095187000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259863 :: هرازه هرازه :: 1401/12/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیسب ) هارگرزب  ییانشور  قرب (  ورین  عیزوت  یاه  هکبش  یزاس  هنیهب  حالصا  ثادحا و  هعسوت  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیرسفا  قرب  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

جیسب ) هارگرزب  ییانشور  قرب (  ورین  عیزوت  یاه  هکبش  یزاس  هنیهب  حالصا  ثادحا و  هعسوت  تایلمع  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,386,944,880 یلام :  دروآرب 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,120,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/04/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هیرسفا قرب  هقطنم  یبونج -  ربخم  شبن  یتالحم  نابوتا   ، 1773943911 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003489000187 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260079 :: هرازه هرازه :: 1401/12/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج  نورتلاپ ) تیزوپماک و  مئالع ( بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا  یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج  نورتلاپ ) تیزوپماک و  مئالع ( بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
29,912,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,495,600,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/03/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بالقنا یراس خ   ، 4818611364 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب ورین   ورین عیزوت   عیزوت یاه   یاه هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب حالصا   حالصا وو   ثادحا   ثادحا هعسوت   هعسوت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3030

ناتسا ناتسا یاهروحم   یاهروحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج نورتلاپ ) ) نورتلاپ وو   تیزوپماک   تیزوپماک مئالع ( ( مئالع بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3131

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

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

2001001044000354 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260081 :: هرازه هرازه :: 1401/12/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیخ  هثداح  طاقن  تهج  تیزوپاک  سنج  زا  ینمیا  مئالع  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زیخ  هثداح  طاقن  تهج  تیزوپاک  سنج  زا  ینمیا  مئالع  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
52,445,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,623,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/03/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001467000210 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260142 :: هرازه هرازه :: 1401/12/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هحفص ) هیاپ و  ، نویسادنوف ) ناتسا حطس  رد  یهافر  تامدخ  یاه  عمتجم  یامنهار  یاهولبات  بصن  تخاس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هحفص ) هیاپ و  ، نویسادنوف ) ناتسا حطس  رد  یهافر  تامدخ  یاه  عمتجم  یامنهار  یاهولبات  بصن  تخاس و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
13,554,299,926 یلام :  دروآرب 

لایر   678,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1402/03/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 : نفلت فراع  نابایخ  تعاس و  هکلف  نیب  ردص - یسوم  ماما  نابایخ  هیناما - زاوها - سردآ :   ، 6133448835 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
061-33365140-33365139-33338641

:: 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

زیخ زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن تهج   تهج تیزوپاک   تیزوپاک سنج   سنج زازا   ینمیا   ینمیا مئالع   مئالع هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3232

حطس حطس ردرد   یهافر   یهافر تامدخ   تامدخ یاه   یاه عمتجم   عمتجم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
(( هحفص هحفص وو   هیاپ   هیاپ ،، نویسادنوف نویسادنوف )) ناتسا ناتسا

3333

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

32-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6260144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردص  دیهش  لپ  یرهش و  یاه  لنوت  یکیفارت  تامدخ  لرتنک و  ینمیا ،  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هرداص  یربارت  هار و  هتشر  هیاپ 5  لقادح 

لایر  هدرپس 9.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 5.000.000  هنیزه 

نرهت کیفارت  لرتنک  تکرش  یاهدادرارق  روما  هقبط 8  هلال  یتاقبط  گنیکراپ  هلال  کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف  رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

88972891 :: 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

قرش 1 لامش  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001234000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( 1 قرشلامش نها  هار  لک  هرادا  ) دهشم نارهت  روحم  126و184و223  رتمولیک یاهلپ  تسد  ناپ  دیرب  هیدار و  میمرت  -1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(1  ) قرش لامش  نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش یاه   یاه لنوت   لنوت یکیفارت   یکیفارت تامدخ   تامدخ وو   لرتنک   لرتنک ینمیا ،  ،  ینمیا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3434

روحم روحم وو223223   وو184184 126126 رتمولیک رتمولیک یاهلپ   یاهلپ تسد   تسد ناپ   ناپ دیرب   دیرب وو   هیدار   هیدار میمرت   میمرت -- 11 ناونع : : ناونع 3535

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

تفاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093879000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260163 :: هرازه هرازه :: 1401/12/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب  ولبات  یور  رب  رالوس  یشلف  ریسم  نعت  ولبات  بصن  دیرخ و  یهجو  تشه  یلیر ، تروص  هب  ریسم  تیاده  یاهولبات  ییامناج  دیدزاب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  تسیل  قبط  رتمیتناس   130*60 زیس هکبش 

نامرک  ناتسا  تفاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هب ولبات  یور  رب  رالوس  یشلف  ریسم  نعت  ولبات  بصن  دیرخ و  یهجو  تشه  یلیر ، تروص  هب  ریسم  تیاده  یاهولبات  ییامناج  دیدزا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

تسویپ  تسیل  قبط  رتمیتناس   130*60 زیس هکبش  تروص 
20,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تروص هب  ولبات  یور  رب  رالوس  یشلف  ریسم  نعت  ولبات  بصن  دیرخ و  یهجو  تشه  یلیر ، تروص  هب  ریسم  تیاده  یاهولبات  ییامناج  دیدزا  نیمضت :  تاحیضوت 

تسویپ  تسیل  قبط  رتمیتناس   130*60 زیس هکبش 
14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تفاب یرادرهش  ماما  نابایخ  تفاب   ، 7851617194 یتسپ :  دک  تفاب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبونج ناسارخ  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090628000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/11/16هرامش تعاس 16  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 10 یلا 

زورما یبونج  ناسارخ   :: عبنم تعاس 10عبنم ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257783 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک    - 1401/12/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یساسا یالاک  یزاس  هریخذ  زکارم  رد  هتسبرادم  یاهنیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب همان  تنامض  ای  یزکرم  کناب  دزن  هنازخ   R390100004001058206373747 رد تکرش  هدرپس  ناونع  هب  لایر  غلبم 7500000000  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاسلج  نلاس  لحم  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ
یبونج ناسارخ  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  ولیس  هارراهچ  سردم ،  نابایخ  دنجریب ، یناشن  لیوحت 

ریلد یاقآ   09365611852 :: نفلت :: 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

ریسم ریسم تیاده   تیاده یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3636

یساسا یساسا یالاک   یالاک یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم ردرد   هتسبرادم   هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 3737

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

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

2001095935000075 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258392 :: هرازه هرازه :: 1401/12/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت  شیاپ  یارجا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنوامد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یریوصت شیاپ  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,800,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  دنوامد  یرادرهش  هناخریبد  لیوحت  تاداهنشیپ  ییاشگزاب  زا  لبق  زور  کی  رثکادح  تسیابیم  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

16:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دنوامد یرادرهش  رویرهش –  نادیم 17  دنوامد –  رهش  دنوامد –  ناتسرهش  نارهت –  ناتسا   ، 3971948861 یتسپ :  دک  دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسرهش  نک  شخب  ایلع  راشک  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001099949000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259866 :: هرازه هرازه 14:01دکدک   تعاس :   - 1401/11/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  ناتسرهش  نک  شخب  ایلعراشک  یرایهد  هدننک :  رازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنمشوه  یریوصت  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،

یتینما یاه  متسیس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تعاس 15:00  1402/01/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت  رهش : 

 1489176151 یتسپ :  دک 
ایلع راشک  یرایهد  ادهش  راولب  ایلع  راشک  یاتسور  پچ  تمس  یعرف  ناقلوس  ناتسهد  دواد  هدازماما  هداج  راسهوک  راولب  نارهش  نارهت 

:: 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 شیاپ   شیاپ یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3838

دنمشوه دنمشوه یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یا  هقطنم  بآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: یراذگاو یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناشاک طخ  ژاپمپ  یاه  هاگتسیا  یارب  هتکرح  شش  لیقثرج  هاگتسد  یزادنا 6  هار  بصن و  لمح  هیهت  - 

رتمیلیم تماخض 5/5  اب  چنیا  ادج 6  یدالوف  هلول  - 
یمیظنت دس  دور و  هدنیاز  دس  یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  بصن و  هیهت  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  - 

.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ تامدخ  تاکرادت و  روما  ناهفصا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هناخ ،  هنیئآ  راولب  یادتبا  وجاوخ ،  لپ  یوربور  ناهفصا ،   :: سردآ سردآ

یلخاد 1196  03136615360 :: نفلت :: www.setadiran.ir WWW.ESRW.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001071000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260059 :: هرازه هرازه :: 1401/12/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیزوت  قوف  لاقتنا و  یاه  تسپ  ینوماریپ  طیحم  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عیزوت قوف  لاقتنا و  یاه  تسپ  ینوماریپ  طیحم  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   7,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/06/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  نیسح ، ماما  نادیم  دزی ،  ، 8916713338 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیکراپ6259827 ینمیا  تازیهجت  هحفص 11)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

اباب چنیا   چنیا   66 ادج   ادج یدالوف   یدالوف هلول   هلول ژاپمپ   - - ژاپمپ یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا یارب   یارب هتکرح   هتکرح شششش   لیقثرج   لیقثرج هاگتسد   هاگتسد   66 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح   لمح هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
دسدس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن هیهت   هیهت رتمیلیم -  -  رتمیلیم   5/55/5 تماخض   تماخض

4040

تسپ تسپ ینوماریپ   ینوماریپ طیحم   طیحم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
عیزوت عیزوت قوف   قوف وو   لاقتنا   لاقتنا یاه   یاه

4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  حرش  هب  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  لانیجیروا  لوصحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005166000203 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکسرپسک یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  لاس  رابتعا 1  تدم   CD سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دانسا  حرش  هب  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  لانیجیروا  لوصحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  گنهرف 28 و 30 -  نیب  گنهرف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9188986685

38937273-051  ، 38937290-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38937070-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ دانسا   دانسا حرش   حرش هبهب   یکسرپسک   یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ لانیجیروا   لانیجیروا لوصحم   لوصحم ناونع : : ناونع 4242
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  نادنملاس  یلم  یاروش  تیاس  یاوتحم  دیلوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001566 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ طیارش  قبط  نادنملاس  یلم  یاروش  تیاس  یاوتحم  دیلوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادنملاس نادنملاس یلم   یلم یاروش   یاروش تیاس   تیاس یاوتحم   یاوتحم دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 4343

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

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

زا 171 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tv2njqkdqm2lq?user=37505&ntc=6258361
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6258361?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یکشزپ یاهتیروف  ثداوح و  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 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه تیروف  هیلقن :  ویکشزپ  تازیهجت  تاریمعت  تشادهگن و  تیریدم  رازفا  مرن  .تسا.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا

1101090536000006 زاین :  هرامش 
یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   ROTAC هدنزاس عجرم   BLK-RF-L-550-100 لدم هنایار   USB لرتنک هتسد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاحیض وت  حرش  هب  ناتسا  یاه  تیروف  یکشزپ : تازیهجت  تاریمعت  تشادهگن و  تیریدم  رازفا  مرن  .تسا.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09359399691 سامت هرامش  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لماک و  کرادم  نتشناد  ددرگ  یم  دقع  داد  رارق  هدنرب  اب  .تسویپ  لیاف  رد  لماک 

 : یتسپ دک  ثداوح ،  تیریدم  زکرم  یدمحم -  دیهش  ناتسرامیب  یبرغ  علض  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7919915635

33352067-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344957-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیلقن هیلقن وو   یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت تاریمعت   تاریمعت وو   تشادهگن   تشادهگن تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن هنایار -  -  هنایار   USBUSB  لرتنک لرتنک هتسد   هتسد ناونع : : ناونع 4444
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسلگ

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجدوبو یلام  روما  هب  ینارمع  یاه  هژورپ  لاصتا  تهج  ینارمع  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091154000039 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  راک  دت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  راکدت  باهش  ینارمع  یاه  هژورپ  تیردم  هناماس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک هبرجتو  هقباس  تسا  مازلاودوش  یراذگ  راب  اتفا  یهاوگ  تسا  مازلاوددرگ  تیاعر  لیاف  تامازلا  دوش  اضماو  رهمو  ددرگ  هعلاطم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  فذح  هفرطکی  تروص  هب  قوف  تیاعر  مدع  تروصرد  دوش  یراذگراب  تادنتسم  هارمه  هب  هباشم 

4918936316 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  ناکریه -  راولب  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32139865-017  ، 32430310-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32420100-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط   A0 زیاس رد   GIS هشقن ددع  دیرخ 30  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003194000024 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  30 دادعت : 

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

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813731148 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  یتشهب  رتکد  خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226031-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32247238-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجدوبو هجدوبو یلام   یلام روما   روما هبهب   ینارمع   ینارمع یاه   یاه هژورپ   هژورپ لاصتا   لاصتا تهج   تهج ینارمع   ینارمع رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

A0A0 زیاس   زیاس ردرد     GISGIS هشقن   هشقن ددع   ددع   3030 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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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 07 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینوساناپ کنارت 0111  پیس  طوطخ  تراک  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000366 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
ایناو تخاسریز  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CITRIX یتراجت مان   citrix xenApp سنسیال یرتویپماک  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هخسن 12 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  هیوست  .دشاب  یم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  کینوساناپ  کنارت 0111  پیس  طوطخ  تراک  سنسیال  .دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناقهد یاقآ  سامت 09122893304  هرامش  .دشاب  یم  هناماس  قبط  یراک  زور  هطوبرم 15  سانشراک  طسوت  دأت  لیوحت و 

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

61032236-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  نیمز  مولع  رد  نآ  دربراکو   GMTSAR رازفا مرن  اب  ییانشآ  یشزومآ  هرود  تمدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003008000371 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یلاع شزومآ  سیورس :  مان 

رفن  30 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717989983 یتسپ :  دک  یبونج ،  ناسارخ  تاکرمگ  لک  هرادا  یرافغ - هللااتیآ  نابایخ  یادتبا  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32207392-056  ، 32236393-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236391-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

011 10 1 1 1 کنارت   کنارت پیس   پیس طوطخ   طوطخ تراک   تراک سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4747

نیمز نیمز مولع   مولع ردرد   نآنآ   دربراکو   دربراکو   GMTSARGMTSAR رازفا   رازفا مرن   مرن اباب   ییانشآ   ییانشآ یشزومآ   یشزومآ هرود   هرود تمدخ   تمدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا 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 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  تادنتسم  هب  امتح  تسا .  هدش  باختنا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  تمدخ  زیم  یزاس  هدایپ  یحارط و 

1101093750000045 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  تادنتسم  هب  امتح  تسا .  هدش  باختنا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریا  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  تمدخ  زیم  یزاس  هدایپ  یحارط و 

.دیئامرف لصاح  سامت  یراس  نارماک  سدنهم  یاقآ  نفلت 81622280  هرامش  اب  ماهبا  هنوگره  تروصرد 

1537614111 یتسپ :  دک  یلم ،  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  قرش  -  هب  برغ  یناقح -  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81622835-021  ، 81622509-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88644065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامول یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسرهش نویساموتا  هب  یزاسرهش  دحاو  یاه  هدنورپ  تاعالطا  دورو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005579000020 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  رامول  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هدنورپ 1500 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

ناوریس رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش یراذگراب  دانسا  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6955116715 یتسپ :  دک  رامول ،  یرادرهش  نارادساپ -  خ  رامول -  ناوریس -  ناوریس ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34723281-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34724464-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخباتک هناخباتک وو   دانسا   دانسا نامزاس   نامزاس تمدخ   تمدخ زیم   زیم یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4949

یزاسرهش یزاسرهش نویساموتا   نویساموتا هبهب   یزاسرهش   یزاسرهش دحاو   دحاو یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو ناونع : : ناونع 5050

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

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

یور6259388 رب  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب   Solar Winds گنیروتینام سیورس  سنسیال  هیهت 
رورس

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005675 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  ناریا  هدنزاس  روشک  بونج  یانیسر  متسیس  شیاپ  هدنزاس  عجرم   DEMAND-851210C7 لدم  in 21 نیرکسا چات  یلنپ  یتعنص  هنایار  الاک :  مان 

بونج یانیسر  متسیس  شیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   RESPINTCH
هاگتسد 10 دادعت : 

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

دشاب یم  یمازلا  هدنشورف  هارمه  هرامش  / ددرگ همیمض  امتح  یلامو  ینف  داهنشیپ  دشاب  تسویپ  لیافرد  هدشرکذ  طیارشو  حرش  قبط  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32309175-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   ( LBS راد (  روتوم  یاه  رنویسکس  تهج  رلرتنکولبات  هاگتسد  دیرخ 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090181000097 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هشیپ دنیآرف  اسریا  هدننک  هضرع  عجرم  هشیپ  دنیآرف  اسریا  هدنزاس  عجرم   IFCO یتراجت مان   RTU/SCADA لدم یتعنص  نویساموتا  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا طیارش  رد  تاحیضوت  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم   ( LBS راد (  روتوم  یاه  رنویسکس  تهج  رلرتنکولبات  هاگتسد  دیرخ 15   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1714613136 یتسپ :  دک  یناما ،  ییافک  ناردارب  لباقم خ  ادهش  نادیم  زا  رتالاب  رویرهش  خ 17  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35081338-021  ، 35081341-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35081222-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

19 زاف مهد  هاگشیالاپ  -BATTERY FOR HMI PANEL: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097684000546 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روپ نایاش  لضفلوبا  هدننک  هضرع  عجرم   HMI یتراجت مان   6FC5370-0AA00-3AA1 لدم  in 10/4 زیاس  HMI لنپ الاک :  مان 

ددع 54 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ در  ببس  هدنشورف  طسوت  تامازلا  دنبره  تیاعر  مدع.تفرگ  دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  تسویپ  تامازلا  لیاف  ساسا  رب  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  یلام  ینف و 

(19 زاف ) مهد هاگشیالاپ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

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

31466270-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( LBSLBS راد (  (  راد روتوم   روتوم یاه   یاه رنویسکس   رنویسکس تهج   تهج رلرتنکولبات   رلرتنکولبات هاگتسد   هاگتسد   1515 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

BATTERY FOR HMI  PANELBATTERY FOR HMI  PANEL :: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5353
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454068 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ladle turret ههار تنیوج 16  یراتور  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

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/11/18هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/12/2عبنم داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TEMPERATURE MONITORING UNIT 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

ladle turretladle turret ههار   ههار   1616 تنیوج   تنیوج یراتور   یراتور ناونع : : ناونع 5454

TEMPERATURE MONITORING UNITTEMPERATURE MONITORING UNIT ناونع : : ناونع 5555
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/11/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس یور  رب  یزادنا  هار  گنیروتینام  سیورس  سنسیال  هیهت   Solar Winds بصن و هارمه  هب  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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مجنپ هاگشیالاپ   DCS متسیس هب  طوبرم  کینورتکلا  یاهتراک  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096347000698 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تاعطق  رادم و  هتخت  تخاس  سیورس :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم یراذگراب.دنشاب  تفن   AVL تسیل رد  دیاب  اهتکرش.ددرگ  یراذگراب  اضما و  رهم و  هدش  لیمکت  تمیق  داهنشیپ  گرب  مالعتسا و  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا مالعتسا  دانسا  رد  هدش  هتساوخ 

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

31317525-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس یور   یور ربرب   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب     Solar WindsSolar Winds گنیروتینام   گنیروتینام سیورس   سیورس سنسیال   سنسیال هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5656

هاگشیالاپ هاگشیالاپ   DCSDCS متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم کینورتکلا   کینورتکلا یاهتراک   یاهتراک ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5757
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .( FIRE & GAS ALARM SYSTEM (NSC SOLOUTION FI CO تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000511 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نارهت رتسگ  رهم  کین  هدننک  هضرع  عجرم   BECKHOFF یتراجت مان   CP7002 لدم  HMI لرتنک لنپ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نیمات رتسگ  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم   THORN یتراجت مان  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  لنپ  دربراک   XLM800 پول شیازفا  تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ینف و  تاداهنشیپ  هدوب و  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  یبونج  سراپ  کی ) زاف  یزکرم ( رابنا  ات  الاک  لمح  هنیزه  تیلوئسم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .ددرگ یراذگراب  الاک  زا  سکع  ای  تیش  اتید  ) .دندرگ یراذگراب  یتسویپ  تساوخرد  حرش  ساسارب  یتسیاب 

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315038-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریذپ ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح نالعا   نالعا لنپ   لنپ دربراک   دربراک   XLM800XLM800 پول   پول شیازفا   شیازفا تراک   تراک  -  - HMIHMI لرتنک   لرتنک لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 171 ھحفص 37 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/by89tmuy5hdu4?user=37505&ntc=6259799
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6259799?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریناوت و یاهلمعلاروتسد  ساسارب  هناخهبملت 3  تلوولیک  تسپ 132  یرادربهرهب  یربهار و  تهج  یراکنامیپ  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف ناتسا  یاهقطنم  قرب 

1101093314000195 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 6 دادعت : 

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

.ددرگ ءاضما  هدش  یراذگراب  تاحفص  یمامت  هدش و  رپ  لماک  یتسویپ  کرادم  دانسا و  هیلک  تسا  یمازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  طابترا  تهج  سرتسد  رد  ربتعم و  سامت  هرامش  نتشاد 

.دنیامن لصاح  سامت   ( 021-88937853 هژورپ (  میقتسم  هرامش  هب  لاوئس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد  نایضاقتم 

1598846511 یتسپ :  دک  هرامش 61 ،  ینرق  یهلا و  تاجن  نیب  یرتنالک  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88919748-021  ، 88898661-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898662-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هناخ هناخ هبملت   هبملت تلوولیک   تلوولیک   132132 تسپ   تسپ یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یربهار   یربهار تهج   تهج یراکنامیپ   یراکنامیپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5959
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( جنس زاگ   ) یدرف تظافح  تازیهجت  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000156 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیورا اریو  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   GASCLIP هدنزاس عجرم   MGC لدم جنس  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: 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

(( جنس جنس زاگ   زاگ  ) ) یدرف یدرف تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 6060
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت تسویپ  یاهلیف  تامازلا  / لایرتم / داعبا / ینف تاصخشم  قبط  ولو  زیلیر  هارمهب  نژورتین  یرتیل  50 و 5  یاهردنلیس 80 ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دراد یسرزاب  تست   ) هرامش 0229825

1101001034006348 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قیرح یافطا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
قیرح یافطا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 
قیرح ءافطا  لوسپک  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدننک  نیمات  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  .دنوشیم  لاطبا  کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .دوش  هئارا  تسویپ  یاهلیاف  ساسا  رب  طقف  یلام  / ینف داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  رد  اضاقت  هرامش  افطل  .دشابیم  اضاقت 0229825  هرامش 

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولو ولو زیلیر   زیلیر هارمهب   هارمهب نژورتین   نژورتین یرتیل   یرتیل   55 وو     5050 ، ، 8080 یاهردنلیس   یاهردنلیس ناونع : : ناونع 6161
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یراجاغآ 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 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   . تسویپ قبط  یناشن  شتآو  ینمیا  لوسپک  ددع  دیرخ 52 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096039000214 زاین :  هرامش 

یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
دعر ناشیدنا  قفا  هدننک  هضرع  عجرم   EXTINGUISHER یتراجت مان   ABS لدم یناشن  شتآ  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 52 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراد تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6373133198 یتسپ :  دک  روپناریا ،  دیهش  ناتسرامیب  نارادساپ ، هاپس  راولب  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52620091-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52630880-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

overcurrent monitor تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000472 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نسح دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   NATIONAL FIRE FIGHTING MANUFACTURIN G FZCO یتراجت مان  یناشن  شتآ  دربراک  لماک  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

هنزیو هداز 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ.ددرگیم  لاسرا  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  الاک و  حرش  دشابیم -  هباشم  هدش  هئارا  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314332-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: 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

یناشن یناشن شتآو   شتآو ینمیا   ینمیا لوسپک   لوسپک ددع   ددع 5252 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

overcurrent monitorovercurrent monitor 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 171 ھحفص 41 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e7jf7tu3gfk6e?user=37505&ntc=6258127
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6258127?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qa2ayn2hhtlz3?user=37505&ntc=6258899
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6258899?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مرهج ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقرس مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090165000099 زاین :  هرامش 

مرهج ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  تقرس  مالعا  لیاسو  - 

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

1401/11/29 زاین :  خیرات 
رفخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اصافم همان و  تنامض  لاسرا  دشاب و  یم  دادرارق  تروص  هب  راک  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  دوش  یم  یرادیرخ  هدنشورف  کی  زا  سانجا  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  بصن  لاسرا و  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  زاین  دروم  باسح 

7417186785 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  - رفخ - مرهج - سراف مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54503073-071  ، 54504509-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54503072-071 :: 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

تقرس تقرس مالعا   مالعا ناونع : : ناونع 6464
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

B.W روتکتد یارب  رتلیف  هعطق و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005679 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زیهجت اناراب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  لویناه  هدنزاس  عجرم   BW یتراجت مان   Max x2 لدم قیرح  مالعا  جنس  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

دنمشوه
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ورتپ دیدارف  نیدار  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   BW GASALERTMAX XT11 لدم اوه  قلعم  تارذ  یزاسادج  تهج  یتعنص  رتلیف  الاک :  مان 

تعنص ورتپ  دیدارف  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
عجرم تعنص  ورتپ  دیدارف  نیدار  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   MSA ALRAIR 5X لدم اوه  قلعم  تارذ  یزاسادج  تهج  یتعنص  رتلیف  الاک :  مان 

تعنص ورتپ  دیدارف  نیدار  هدننک  هضرع 
ددع 100 دادعت : 

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

رتلیف ددع  مادک 10000  ره  فیدر 2 و 3  هاگتسد و  یدورو  هعطق  ددع  لوا 10  فیدر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32331882-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

B.WB.W  روتکتد روتکتد یارب   یارب رتلیف   رتلیف وو   هعطق   هعطق ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  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 18 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  تظافح و  ناگی  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003613000010 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815895369 یتسپ :  دک  یراس ،  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  نارادساپ  تابایخ  یراس -  ناردنزام - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347001-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33343935-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   تظافح   تظافح ناگی   ناگی تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف ددرگ و  همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  .تسویپ  مرف  قبط  تشادهب  هدکشناد  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ لیمکت  دیدزاب 

1201090360000033 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

تسیمازلا دیدزاب  دوش  هتفرگ  رظن  رد  مه  ارجا  بصن و  هدش  جرد  تسویپ  طیارش  رد  انیع  هدش  هتساوخ  دراوم  مامت  - 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا تمیق  مالعا  تهج  امتح  هدومن و  لصاح  سامت  زکرم 09126995067  یمومع  روما  ریدم  یرکش  یاقآ  بانج  اب  یرادا  تاعاس  رد  دیدزاب  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف دیدزاب  انیسروپ  سدق خ  بالقنا خ  تشادهب خ  هدکشناد  رد  عقاو  هژورپ  لحم 

1417613151 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  - انیسروپ نابایخ  - سدق نابایخ  - بالقنا نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86126372-021  ، 88954912-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42933271-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشادهب تشادهب هدکشناد   هدکشناد قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 0100280 هرامش   / FIRE ALARM PANEL یرتاب /  زژراش  لیسمیر و  لنپ  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000701 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تسلا هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  . INIM Co هدنزاس عجرم   SmartLoop لدم  Fire Alarm Conterol Panel قیرح مالعا  متسیس  الاک :  مان 

ایوپ کینورتکلا 
تس 4 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ /  حرش  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریذپ6259799 سردآ  قیرح  نالعا  لنپ  دربراک   XLM800 پول شیازفا  تراک   - HMI لرتنک هحفص 33)لنپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3232   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ.ددرگیم 3 لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  ربیف  لباک  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000737 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
جاوما تالاصتا  ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   FC-xM لدم لیتگیپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

نادیپس
رتم 3,000 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قهد یتعنص  کرهش  یرون  ربیف  یاهلباک  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001281000149 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32646182-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیتگیپ لیتگیپ یرون   یرون ربیف   ربیف یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6969

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش یرون   یرون ربیف   ربیف یاهلباک   یاهلباک لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7070
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زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راذگاو طیارش  دجاو  تکرش  هب  تسویپ  لوادج  حرش  هب  زاریش  یرادرهش  یاه  نامتخاس  نیبام  یف  یرونربیف  یاهروک  لاقتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یم 

1101096920000001 زاین :  هرامش 
زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
مالعتسا دانسا  رد  جردنم  1 دادعت : 

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

ربارب حالص  هفرص و  تروص  رد  ات  دامرف ، مالعا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  نودب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  لقادح  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لطاب  تکرش  نآ  تمیق  داهنشیپ  دنکن ، همیمض  ار  مالعتسا  طیارش  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  یتکرش  هچنانچ  تسا  رکذ  نایاش  .ددرگ  مادقا  تاررقم 

7134834689 یتسپ :  دک  زاریش ،  یرادرهش  اواف  نامزاس  نیربدلخ -  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یتشهب -  دیهش  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332488-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332353-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس نیبام   نیبام یفیف   یرونربیف   یرونربیف یاهروک   یاهروک لاقتنا   لاقتنا ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 171 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cwzcjukd5emue?user=37505&ntc=6257776
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6257776?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 07 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  کنارت 0111  پیس  نففلت  طوطخ  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000367 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ کینورتکلا  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   Hypercom یتراجت مان   CSU70+PCM56 لدم  E1 طوطخ هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراکزور هطوبرم 15  سانشراک  طسوت  دأت  لیوحت و  زا  سپ  هیوست  .دشاب  یم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  بوسحم  لطاب  هباشم  یالاک  تمیق  مالعا  .ناقهد  یاقآ  سامت 09122893304  هرامش  .هناماس  لاور  قبط 

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

61032236-021  ، 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

ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  یلیمکت  تاعالطا  یدقن -  تخادرپ  - یمومع یاه  هناخباتک  کیتورکیم  رتور  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003175000113 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   CCR1036 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدج یالاک  تدوع و  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  بیاعم  تریاغم و  تروصرد  - سانشراک دات  زا  سپ  تخادرپ  - هدننک نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 09102030255 سانشراک  سامت  هرامش  - ددرگ یم  تفایرد 

4519636967 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هبزورداتسا  نادیم  نمهب  نابوتا 22 ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471612-024  ، 33549919-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33547200-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

E1E1 طوطخ   طوطخ هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 7272

یمومع یمومع یاه   یاه هناخباتک   هناخباتک کیتورکیم   کیتورکیم رتور   رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 171 ھحفص 49 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2l4ddumun5djr?user=37505&ntc=6257906
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6257906?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/afsrh8xsmw7sf?user=37505&ntc=6258092
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6258092?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  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 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا دصدردص  الاک   - یضرف دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط   - رتم هکبش 305  لباک  هقلح  هیذغت و15  عبنم  ددع   30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000196 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  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 45 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم نامتخاس  میس  یب  هکبش  تنرتنیا  سیورس  دناب و  یانهپ  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000180 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/11/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم   305305 هکبش   هکبش لباک   لباک هقلح   هقلح   1515 وو هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ددع   ددع   3030 ناونع : : ناونع 7474

یزکرم یزکرم نامتخاس   نامتخاس میس   میس یبیب   هکبش   هکبش تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس وو   دناب   دناب یانهپ   یانهپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

switch HP 1930-PN:JL682A تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000528 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   HP 2620-24 Switch لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

switch HP 1930-PN:JL682A :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  هب  عاجرا  دک  ناریا  رد  هباشت  لیلد  هب 

.ددرگ یراذگراب  اددجم  یراذگ و  تمیق  تسویپ  تسیل  تسا  دنمشهاوخ 

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

32122705-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  قبط  هکبش و ...  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060023000200 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140015 لدم  m 1/5 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54440815-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

switch HP 1930-PN:JL682Aswitch HP 1930-PN:JL682A ناونع : : ناونع 7676

HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک ناونع : : ناونع 7777
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002804 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

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

اناد ایناو  زیهجت  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  اناد  ایناو  زیهجت  طابترا  هدنزاس  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  هنایار  رواپ  دربراک   GP550A-UK هیذغت عبنم  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2312FC لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  تس  الاک :  مان 

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

رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   WR2 لدم سوم  یچم  دپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

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

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

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

یفطصم حالص  هدننک  هضرع  عجرم   RAM SLMM هدنزاس عجرم  اکیرما  هدحتم  تلایا  هدنزاس  روشک   KINGMAX لدم  GB 1 تیفرظ هنایار  ردیر  مر  الاک :  مان 
روپ

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

شزادرپ یایند  هدننک  هضرع  عجرم   MAIN BOARD یتراجت مان  یناروتسر  رگپاچ   MB 202-990-700 یلصا درب  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant Dl580 G5 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنومن هئارا  هلاس و  شورف 2  زا  سپ  تامدخ  (، دنشاب هچراپکی  یتناراگ  تسیاب  یم  امتح  اهروتینام  ) یتناراگ اب  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

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

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

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

رتویپماک رتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج نهآ  هار  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 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بونج نهآ  هار  هیذغت  عبنم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001251000097 زاین :  هرامش 
بونج نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیب یال  هدننک  هضرع  عجرم  ردیانشا  هدنزاس  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک  ردیانشا  یتراجت  مان   V 24 ژاتلو  LB 2+2 لدم یکیرتکلا  روتکاتنک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
kW 45 ناوت  AXIAL FAN یتراجت مان  زاریش  نابآ  یئاوه  رلوک  هدننک  هضرع  عجرم   4877/10048HD/6 EC VE لدم یروحم  نف  الاک :  مان 

هاگتسد 28 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

دیب یال  هدننک  هضرع  عجرم  ردیانشا  هدنزاس  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک  ردیانشا  یتراجت  مان   V 220 ژاتلو  SCH2 لدم یکینورتکلا  روتکاتنک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ظافح  سراپ  یکیرتکلا  عیانص  هدنزاس  عجرم  لاناف  سراپ  یتراجت  مان   V 500 ژاتلو  A 80 نایرج تدش   NH00 لدم هاتوک  هیاپ  یدراک  زویف  الاک :  مان 

ظافح سراپ  یکیرتکلا  عیانص  هدننک 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
ناروب نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   DURACELL یتراجت مان  یددع  هتسب 1   V 9 ژاتلو یباتک  ژراش  لباق  ریغ  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

یهلارصن نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   mm^2 35 زیاس  A 50-0 نایرج تدش   kV 1/2 ژاتلو  Y یهار هس  حرط  تانبرک  یلپ  سنج  لباک  ینیزر  لصفم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   EPCOS هدنزاس عجرم   275Vrms- 240610029 لدم هعطق  عون  روتسیرو  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   RM17TG20 لدم زاف  لرتنک  دنمشوه  هلر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کین  تس  هدنزاس  عجرم  کین  تس  یتراجت  مان   SET150 لدم  BACK UP یرتاب هارمه  هب   KVA 40 سا یپ  وی  کر  الاک :  مان 

کین تس  هدننک 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
داژن یرهشوب  ناگداز  کلم  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   TIMER یتراجت مان   T48N T38N MA4N-C لدم گولانآ  رمیات  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  تسویگ  مرف  قباطم  دیاب  الاکو  هدوب  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  یمازلا  تسویپ  مرف  یرازگراب  لیمکت و 

یراتخم یاقآ  سانشراک 09106373696  نفلت 

هیذغت هیذغت عبنم   عبنم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979
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6133894891 یتسپ :  دک  بونج ،  نهآ  هار  لک  هرادا  (- نهآ هار  ) ترجه نادیم  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332280-061  ، 33335035-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335054-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( قباس نارجاهم   ) ریبکریما دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریبکریما دیدج  رهش  نارمع  تکرش  ناماتخاس  هکبش  تخاس  ریز  هعسوت  یزاسدرادناتسا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001341000012 زاین :  هرامش 

( قباس نارجاهم   ) ریبکریما دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ناگدننک  نیمات  .ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  زاجم  یاضما  رهم و  اب  تسیاب  یم  کرادم  .دشاب  یم  تسویپ  یاه  لیاف  رد  تاصخشم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  داهنشیپ  در  هب  رجنم  کرادم  یراذگراب  مدع  ای  رغت و  هنوگ  ره  دشاب و  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  اقیقد  تسیاب  یم  مالقا  تسیاب 

3819734443 یتسپ :  دک  یتسپ 38195-1577 ،  قودنص  ناگچفلس   کارا  هداج  لهچ  رتمولیک  کارا :  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34037471-086  ، 33552971-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33552900-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریبکریما ریبکریما دیدج   دیدج رهش   رهش نارمع   نارمع تکرش   تکرش ناماتخاس   ناماتخاس هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز هعسوت   هعسوت وو   یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد عومجم  تروصب  تمیق.هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  قباطم   48v 24 وv تروپ لنپ 16  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش لاسرا  روتکاف  شیپ  جرد و  هناماس 

1101001017000769 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان  هکبش   UC-PNL5e-16 لدم  5e هدر کج  نوتسیک  اب  دلیش  نودب  تروپ  لنپ 16  چپ  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمشچ 64572772 یاقآ  علطم  سانشراک  .دوش  یرازگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد عومجم   عومجم تروصب   تروصب تمیق.هباشم   تمیق.هباشم دکدک   ناریا   ناریا .تسویپ   .تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ قباطم   قباطم   4848 vv  وو   2424vv  تروپ تروپ   1616 لنپ   لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع
.دوش .دوش لاسرا   لاسرا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ وو   جرد   جرد هناماس   هناماس

8181
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ورین  هیذغت  متسیس  گنیروتینام  تیریدم و  تهج  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002490 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP280S لدم  W 280 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت ینسحلاوب  مناخ  اب 86751330  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  .تسویپ  حرش  هب  الاک  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دنفسا 1401  نایاپ  هیوست  تسیمازلا *  تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف لصاح 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یتارباخم  روتکناک  ییوردوخ ، میسیب  هکبش ، لباک  لسناریا ، مدوم  ییویدار ، کنیل  رتیپیر ، دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط 

1201003194000031 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  - 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813731148 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  یتشهب  رتکد  خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226031-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32247238-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورین ورین هیذغت   هیذغت متسیس   متسیس گنیروتینام   گنیروتینام وو   تیریدم   تیریدم تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

یتارباخم یتارباخم روتکناک   روتکناک ییوردوخ ، ، ییوردوخ میسیب   میسیب هکبش ، ، هکبش لباک   لباک لسناریا ، ، لسناریا مدوم   مدوم ییویدار ، ، ییویدار کنیل   کنیل رتیپیر ، ، رتیپیر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383
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یزکرم ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  وکسیس  پیو  رایس و  تباث و  کینوساناپ  کنیلای ،  یاه  نفلت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003194000030 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813731148 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  یتشهب  رتکد  خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226031-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32247238-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم 4331 رتور  هاگتسد  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001020000090 زاین :  هرامش 

( ابتاس  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یوادیص دامع  هدننک  هضرع  عجرم   4E1-ETH لدم  Mini هکبش رتور  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لدم 4331 رتور  هاگتسد  هس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تنواعم ،  نامتخاس  - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1468611387

22092952-021  ، 88084771-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88362157-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس پیو   پیو وو   رایس   رایس وو   تباث   تباث کینوساناپ   کینوساناپ کنیلای ،  ،  کنیلای یاه   یاه نفلت   نفلت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

43314331 لدم   لدم رتور   رتور هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  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 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  گرب  قبط  یکدی  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001119000156 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  گرب  قبط  یکدی  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  - 

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

1401/12/03 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداهنشیپ تمیق  کرادم  یراذگراب  مدع  تروصرددشابیم  یمازلا  تاصخشم ) تمیقداهنشیپ - گرب  ) یتسویپ کرادمودانسا  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  هرامشب 09144178076 روپ  یقت  یاقآ  اب  ینف  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد  .ددرگیم  مالعادودرم 

5156956811 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یا  هقطنم  رب ق  تکرش  یغابرالغاب -  کراپ  بنج  رایرهش -  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد   :: 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 15 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یقرب  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060003000046 زاین :  هرامش 

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
6| اناسر (| Indoor  ) یلخاد یاضف   || هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  ساما  هرامش 09143106513  هب  ینیسح  یاقآ  اب  زاین  تروص  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  ریاس  هارمه  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5164736931 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هارراهچ  هارراهچو  یماظن  میکح  نیبام   - یدازآ نابایخ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35419706-041  ، 35418132-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35418132-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تمیق   تمیق داهنشیپ   داهنشیپ گرب   گرب قبط   قبط یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   یقرب   یقرب مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 8787
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/11/18هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/11/24عبنم داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IP-COM لدم  AP340V10 کرام تنیوی  سسکا  ویدار  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

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/11/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراپ 2 ود  هیحان  هاگورین  هارمه  نفلت  تیوقت  نتنآ  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

IP-COMIP-COM  لدم لدم   AP340V10AP340V10 کرام   کرام تنیوی   تنیوی سسکا   سسکا ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 8888

هاگورین هاگورین هارمه   هارمه نفلت   نفلت تیوقت   تیوقت نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 8989

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

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

زا 171 ھحفص 59 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dk96yb9we4mp2?user=37505&ntc=6259346
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6259346?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/leuqyge6xztvq?user=37505&ntc=6259351
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6259351?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  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 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تسویپ  تاصخشم  قبط   - هکبش چوس  دول  ددع  تروپ 3  هکبش 8  یتیریدم  چیوس  ددع  تروپ 2 لنپ 24  چپ  poe ددع 4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا دصردص  الاک  یضرف  دک 

1101091498000199 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  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 9 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 9090
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دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تروپ وکسیس 24 و 12  هکبش  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000449 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  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 2 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دوجوم  یتسویپ  کرادم  لیاف  رد  یتساوخرد  یاهچوس  تاصخشم  هدوب و  هباشم  یمالعا  یاهدک  ناریا  مارتحا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38072492-051  ، 38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تروپ .تروپ   1212 وو   وکسیس  2424   وکسیس هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 9191
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(EDMI روتنک یارب  یرتاب  رتمرواپ و  چیئوس ، مدوم ،  ) یطابترا تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000575 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  ریبدت  رتسگ  نمیا  هداد  یطابترا  تازیهجت  هدنزاس  عجرم   TECHSIS یتراجت مان   SE-4024 لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ریبدت رتسگ  نمیا  هداد  یطابترا  تازیهجت  هدننک  هضرع 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  رگراک  همیب و  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  تسا *.* .  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  دادعت  ینف و  تاصخشم  .تسا *.*  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هزور باسح 65  هیوست  .تسا  هدنشورف 

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

36103624-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( EDMIEDMI روتنک   روتنک یارب   یارب یرتاب   یرتاب وو   رتمرواپ   رتمرواپ چیئوس ، ، چیئوس مدوم ، ، مدوم  ) ) یطابترا یطابترا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9292
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یهاگشناد داهج  ییوراد  ناهایگ  هدکشهوژپ   :: 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   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ 8  KVM چیئوس هاگتسد ،  کی   CCR/036-12G-4S لدم رتور  کیتورکیم  هاگتسد ،  کی   AD250 نژیو یآ  رنکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد کی   TK803R لدم  USB

1101005930000029 زاین :  هرامش 
ییوراد ناهایگ  هدکشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   AVISION یتراجت مان   AV210C2 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 
موسکا

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   series NPE-G2 engine with 3 7200 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  یمازلا  زاین  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  تایلام  یهاوگ  یمسر و  روتکاف  هئارا 

رکشتاب دشاب  یم  یمازلا  تمیق  نالعا  تسویپ  روتکاف  شیپ  دشاب و  یم  حرش  قباطم  اه  هاگتسد  تاصخشم  دشاب و  یم  هباشم  اه  دک  ناریا 

3365166518 یتسپ :  دک  ییوراد ،  ناهایگ  هدکشهوژپ  هنیکس  تشهب  هداج  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34764023-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34764023-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   88 لانرتنیا   لانرتنیا هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس -- هنایار هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور  - - یناگیاب یناگیاب وو   یایا   هناخریبد   هناخریبد رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع 9393

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنزگن دنرب  (6 تک  ) ددع یرتم 20  دروک 15  چپ  - 2 -- سنزگن دنرب  تک 6) ) ددع یرتم 100  دروک 10  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000010000166 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
سنزگن دنرب  (6 تک  ) ددع یرتم 20  دروک 15  چپ  - 2 -- سنزگن دنرب  تک 6) ) ددع یرتم 100  دروک 10  چپ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  120 دادعت : 

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

زور تخادرپ.دوش 45  هداد  تمیق  دکناریا  کی  اب  ددرگ  هنیمض  روتکاف  شیپ.دشابیم  هدننک  نمات  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

64492307-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تمیق  داهنشیپ  گرب  قبط  چیئوس  رتور و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001119000155 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تمیق  داهنشیپ  گرب  قبط  چیئوس  رتور و  دیرخ  - 

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

1401/12/03 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداهنشیپ تمیق  کرادم  یراذگراب  مدع  تروصرد  دشاب  یم  یمازلا  تمیق ) داهنشیپ  گرب  اصوصخم  یتسویپ (  کرادمودانسا  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  هرامشب 09141057715  نایمساق  سدنهم  یاقآ  اب  ینف  تاعالطا  هب  زاین  تروصرد.ددرگیم  مالعا  دودرم 

5156956811 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یا  هقطنم  رب ق  تکرش  یغابرالغاب -  کراپ  بنج  رایرهش -  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنزگن سنزگن دنرب   دنرب (( 66 تکتک  ) ) ددع ددع   2 020 یرتم   یرتم   1515 دروک   دروک چپچپ   - - 22 ---- سنزگن سنزگن دنرب   دنرب (( 66 تکتک   )) ددع ددع   100100 یرتم   یرتم   1010 دروک   دروک چپچپ   ناونع : : ناونع 9494

چیئوس چیئوس وو   رتور   رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

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

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

6258183IP هتسبرادم متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تایلمع  هحفص 87)ماجنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6258210 ..... تکاد و  - روتپادآ سنمیز  یسم  لباک  رتم  هحفص 87)1500 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نادنملاس6258361 یلم  یاروش  تیاس  یاوتحم  هحفص 27)دیلوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هارمه6258488 هکبش  کنیل  ماد و  دیپسا  هحفص 87)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یور6259388 رب  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب   Solar Winds گنیروتینام سیورس  سنسیال  هیهت 
رورس

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تشدهوک هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش اب  رابت  یدسا  شویراد  یاقا  هطوبرم  سانشراک  اب  سامت  تهجو  هطوبرم  سانشراک  داتو  یتسویپ  تسیل  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف لصاح  سامت  09166980086

1101092971000005 زاین :  هرامش 
تشدهوک هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نایناریا زاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   P10 لدم  cm 12 تماخض  202x106 cm زیاس زمرق  گنر  کت   LED ناور ولبات  رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب همیمض  روتکاف  شیپ  انمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841877498 یتسپ :  دک  تشدهوک ،  یعامتجا  نیمات  یباسح - رتکد  نابایخ  ناگدازآ - نادیم  تشدهوک - تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622097-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32624015-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زمرق زمرق گنر   گنر کتکت     LEDLED  ناور ناور ولبات   ولبات رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  تاصخشم  قبط  لاو  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000299 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   X554UN2 لدم  in 55 زیاس لاو  وئدیو  رگشیامن  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( نارهاوخ  ) داژن یمشاه  دیهش  سیدرپ   :: 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 15 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا   - تسا هدنشورغ  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - رتمیتناس زیاس 288*450  رد  (  P4 32*16) 4 چیپ تاد  یرهش  نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09155100018  - تسا هباشم 

1101092955000063 زاین :  هرامش 
 ( نارهاوخ داژن (  یمشاه  دیهش  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 

نابات ونت  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  داعبا   PH 7/62 لدم یگنر  مامت   LED یرهش نویزیولت  الاک :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

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

 - تسا هباشم  دک  ناریا   - تسا هدنشورغ  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - رتمیتناس زیاس 288*450  رد  (  P4 32*16) 4 چیپ تاد  یرهش  نویزیولت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09155100018

9177797316 یتسپ :  دک  هواک ،  دیهش  راولب  یادتبا  یمالسا -  یروهمج  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38761500-051  ، 38798601-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38784320-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لاو   لاو وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 9797

یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ یا  هقطنم  قرب  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 15 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هارمه  طیارش  هیلک  یراذگراب  تسویپ  کرادم  قبطو  تسا  هباشم  دک  ناریا  /SOC قاتا تهج  لاوویدیو  یزادنا  هارودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش  اضما و  رهم و 

1101001132000408 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41049  یعبرم  رتم  داعبا   LED رایس رگشیامن  الاک :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

SOCSOC  قاتا قاتا تهج   تهج لاو   لاو ویدیو   ویدیو یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج  گنربش  ینمیا و  هکشب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000536 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشون ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000535 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهروحم اهروحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج گنربش   گنربش وو   ینمیا   ینمیا هکشب   هکشب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

رهشون رهشون ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم رد  لیوحت  هام - هس  سأر  یقبام  الاک و  لیوحت  زا  سپ  دقن  دصرد  طیارش 30  اب  هیوست  یلودج - گنر  یکیفارت و  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091158000116 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ   kg 25 بلح یلودج 090  دیفس  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

بلح 38 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ   kg 25 بلح یلودج 091  یبآ  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
بلح 20 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-5  دک  زبس  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 28 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

داز یفطل  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 بلح دیفس  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 6 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
کال انوم  گنر  هدننک  هضرع  عجرم  کال  انوم  یتراجت  مان   kg 25 یزلف بلح  گنر 2802  دک  درز  تام  درس  یکیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 6 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

کال انوم  گنر  هدننک  هضرع  عجرم  کال  انوم  یتراجت  مان   kg 25 یزلف بلح  گنر 2800  دک  دیفس  تام  درس  یکیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 22 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
یهللا تمعن  اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یهللا  تمعن  دنمرنه  ییایمیش  عیانص  یتراجت  مان   Lit 1 یکیتسالپ یطوق  یکیفارت  گنر  صوصخم  رنیت  الاک :  مان 

یطوق 70 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

تایب ییایمیش  عیانص   Lit 1 یکیتسالپ یرطب  کی  هجرد  ینغور  رنیت  الاک :  مان 
یرطب 200 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زبس یلودج  ولیک - یبآ 500  یلودج  ولیک -  950 دیفس یلودج  ولیک -  150 دیفس یئزج  ود  ولیک - درز 150  یکیفارت  ولیک - دیفس 550  یکیفارت  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دوش مالعا  ییولیک  بلح 25  تروص  هب  گنر  تمیق  دهشم - رد  لیوحت  رتیل - یکیفارت 70  رنیت  رتیل - ینغور 200  رنیت  ولیک -  700

9177965673 یتسپ :  دک  ناروالد 7 ،  یودهم -  دیهش  نادیم  یزوریپ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38798366-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم دهشم ردرد   لیوحت   لیوحت هام - - هام هسهس   سأر   سأر یقبام   یقبام وو   الاک   الاک لیوحت   لیوحت زازا   سپسپ   دقن   دقن دصرد   دصرد   3030 طیارش   طیارش اباب   هیوست   هیوست یلودج - - یلودج گنر   گنر وو   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 102102

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ مرکا  رصعیلو  نابایخ  ییانشور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005066000823 زاین :  هرامش 

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

یناسر قرب  1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دابآ مرکا  رصعیلو  نابایخ  ییانشور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916794637 یتسپ :  دک  مئاق ،  رظتنم  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36243111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249110-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا  ) تسویپ تسیل  تاصخشم و  اب  قباطم  یناشن  شتا  مالقا  ریاس  گنیلپوک و  لیدبت   / یناشن شتا  گنیلپوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003699000105 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شتآ ینمیا و  تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   ELEM 5 هدنزاس عجرم   in 2/5 زیاس یجنرب   BS درادناتسا ساسا  رب  یناشن  شتآ  گنیلپوک  الاک :  مان 

نابهگن یناشن 
تس 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ هگرب  یراذگراب  / ددرگ یرادوخ  هباشم  یالاک  یراذگ  تمیق  زا  هدوب و  دات  دروم  تسویپ  تاصخشم  تسیل و  اب  قباطم  طقف  طقف و  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09153474737/ دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تمیق و 

9971658749 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  لک  هرادا  یگیر -  دیهش  نابایخ  یاهتنا  راهباچ -  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31283000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35321414-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ دابآ مرکا   مرکا رصعیلو   رصعیلو نابایخ   نابایخ ییانشور   ییانشور ناونع : : ناونع 103103

گنیلپوک گنیلپوک لیدبت   لیدبت  / / یناشن یناشن شتا   شتا گنیلپوک   گنیلپوک ناونع : : ناونع 104104
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هژیو یکیزیف  یزاس  نمیا  تهج  یکیفارت  درس  گنر  اب  هاکتعرس  یزیمآ  گنر  هدایپ و  رباع  هاگرذگ  طوطخ  یارجا  هیهت و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هداج  ناربراک 

1101001423000264 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158510 هرامشاب  هداز  فرشا  سدنهم  مناخ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

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

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

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

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناربراک ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   هاکتعرس   هاکتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع هاگرذگ   هاگرذگ طوطخ   طوطخ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
یایا هداج   هداج

105105
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تشدافص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  یکیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095653000071 زاین :  هرامش 

تشدافص یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عجرم سوس  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   STROBE یتراجت مان  یناشن  شتآ  دربراک   ALB24.1 لدم هیاپ  اب   V 24 نز کمشچ  غارچ  الاک :  مان 

نیشرپ نمیا  رذآ  هدننک  هضرع 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
شتآ نیون  هدننک  هضرع  عجرم  شتآ  نیون  یتراجت  مان   kg 4 یزلف نلاگ   S-401 گنر دک  دیفس  تام  تسالپومرت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

نلاگ 2,000 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ   kg 25 بلح یکیفارت 053  درز  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
بلح 2,000 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ  تاصخشم  قبط  یکیفارت  گنر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب یرادرهش  دات  هب  دیاب  یتساوخرد  مالقا 

.دشاب یم  هتفه  کی  الاک  لیوحت  تدم 

3164344474 یتسپ :  دک  یرادرهش ،   - تشدافص رهش  - درالم نارهت  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65432550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65432520-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن لیردراگ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000335 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن وو   لیردراگ   لیردراگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتشوش 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 15 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن لمح و  یریگراب  یاه  هنیزه  هسالگ  نتب  سنجرتم  یتناس  عافترا 90 : ریهاشم سیدرس  تخاس  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی هجرد  هتفرراکب  حلاصم  ودشاب  یم  هدنشورف  هدهعب 

1101092758000032 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رتشوش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کرادت ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناگیاش  کرادت  ایرآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   D180R لدم  cm 180 زیاس حلسم  ینتب  سنج  یرهش  ناملا  همسجم  الاک :  مان 
ناگیاش

ددع 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

رتشوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلک هسالگ  نتب  سنج  زا  رتم  یتناس  عافترا 90 : تاصخشم اب  ددع  رتشوش 2  رهش  ریهاشم  سیدرس  ناملا  تخاس  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تنامض اب  کی  هجرد  تیفیک و  اب  عون  زا  هتفرراکب  حلاصم  ودشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  بصن  لمح و  یریگراب  یاه  هنیزه 

6451614713 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  کراپ  یوربور  یناقلاط  خ  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36210053-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36210053-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینتب ینتب سنج   سنج یرهش   یرهش ناملا   ناملا همسجم   همسجم ناونع : : ناونع 108108
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درگتشه یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجرد ی نلیتا  یلپ   - دیفس گنر  هب  زبس  یاضف  هدننک  ادج  راون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005769000002 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  درگتشه  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دروم هخاش  دادعت 90  هب  رتمیتناس  لوط 580  رتمیتناس و  عافترا 12  هب  یزادرپ  رون  تیلباق  اب  کی  هجرد  نلیتا  یلپ   - دیفس گنر  هب  زبس  یاضف  هدننک  ادج  راون  - 

دشاب یم  زاین 
زبس یاضف  تامدخ  یرادهگن و  الاک :  هورگ 

1 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09193631204 هرامش  دوش  یم  تخادرپ  الاک  لیوحت  دعب  هام  کی  الاک  غلبم  دنشورف  دهعب  لمح  هنیزه  یرادرهش  رابنا  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3361659855 یتسپ :  دک  یا ،  هنماخ  هللا  تیآ  راولب  درگتشهرهش  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222022-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44237565-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ لدبع  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  لیاف  رد  هدش  جرد  دراوم  تسیل  هب  هجوت  اب  تاقلعتم  هارمه  هب  یتراظن  نیبرود  ناوخ و  کالپ  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101101147000001 زاین :  هرامش 

دابارظن ناتسرهش  نامکنت  شخب  دابا  لدبع  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
لیباک نودیرف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-SC3130 لدم یتراظن  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

دابآ رظن  زربلا ،  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  یتسویپ  کرادم  لیاف  امتح  تمیق  داهنشیپ  هئارا  زا  لبق 

3334144115 یتسپ :  دک  دابا ،    لدبع  یرایهد  نامکنت  شخب  دابارظن  ناتسرهش  زربلا  ناتسا  دابآ ،  رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44633754-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44633754-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجرد  یی هجرد نلیتا   نلیتا یلپ   یلپ  - - دیفس دیفس گنر   گنر هبهب   زبس   زبس یاضف   یاضف هدننک   هدننک ادج   ادج راون   راون ناونع : : ناونع 109109

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش یمالعا  حرط  اب  قباطم  یتسپ  یاه  کالپ  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095664000003 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یلعبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  2,000 دادعت : 

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

کالپ ددع  دادعت 2000   - دیفس یا و  همروس  هنیمز  هتسجرب - ددع  یا - هروک  گنر   - 12  * هزادنا 17  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3974114374 یتسپ :  دک  یلعبآ ،  یرادرهش   - یلم کناب  یوربور  هچوک  ( - هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ  یلعبآ -  دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76533236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76533237-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیس یرادرهش   :: 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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نابایخ هچوک و  یدورو   ) رباعم ولبات  ءادهش و  یرهش  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050274000030 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  سیس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناونع ولبات  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

رتسبش رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادرپرون اب  رتمیلیم  قرو 1.5  ولبات  یطوق 2*4 - هیاپ  رتم - عافترا 2.5 ءادهش  یزلف  ولبات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عافترا 2.5 یزلف  هچوک  یدورو  ولبات 

5385135667 یتسپ :  دک  سیس ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  سیس  رهش  رتسبش  ناتسرهش  رتسبش ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42477377-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42476270-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسپ یتسپ یاه   یاه کالپ   کالپ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

(( نابایخ نابایخ وو   هچوک   هچوک یدورو   یدورو  ) ) رباعم رباعم ولبات   ولبات وو   ءادهش   ءادهش یرهش   یرهش ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  یکیفارت  ولبات  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095653000072 زاین :  هرامش 

تشدافص یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سرگاز کیفارت  راومه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هدنهد  رادشه  دربراک  یزلف  سنج   cm 90 زیاس هریاد  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ  تاصخشم  قبط  یکیفارت  ولبات  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب یرادرهش  دات  هب  دیاب  یتساوخرد  مالقا 

.دشاب یم  هتفه  کی  الاک  لیوحت  تدم 

3164344474 یتسپ :  دک  یرادرهش ،   - تشدافص رهش  - درالم نارهت  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65432550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65432520-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت ولبات   ولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ ناجیابرذآ 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرگشدرگ یاه  ریسم  ولبات  تخاس  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005474000213 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یگنهرف یاهتیلاعف  ریاس  اههزوم و  اهویشرآ ، اههناخباتک ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  دقعنم  دادرارق  مالعتسا  هدنرب  اب  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  اصافم  هئارا  راک و  ماجنا  دات  زا  دعب  یدقن  تروصب  تخادرپ  -2

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تیلاعف و  زوجم  یراذگراب  -3

5715657484 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هزوم  بنج  یتشهب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33489854-044  ، 33489851-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33474100-044 :: 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  1313   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرگشدرگ یرگشدرگ یاه   یاه ریسم   ریسم ولبات   ولبات تخاس   تخاس وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  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 11 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا هدنشورف  هدهع  رب  رازفا  مرن  یور  رب  بصن  لمح و  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  ددرت  لرتنک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ 
1101003143001183 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک   SUPREMA هدنزاس عجرم   SUPREMA یتراجت مان   face station 2 لدم تراک  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

ریدغ شزادرپ  حرط و  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

شیپ هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  رازفا  مرن  یور  رب  بصن  لمح و  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  ددرت  لرتنک  هاگتسد  نیوا  هاگتمادن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف 

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22121717-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: 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

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا هبعش  ندعم  تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  تانبرک  یلپ  هرک  هرک  یتساوخرد  یالاک  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090719000001 زاین :  هرامش 

لیبدرا هبعش  ندعم  تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
این ینارهت  مثیم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   S4 لدم یعبرم  رتم  زیاس  تانبرک  یلپ  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

عبرم رتم  24 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  لحم  زا  دیدزاب  تمیق  هئارا  زا  لبق  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  لقن و  لمح و  بصن -  یبناج -  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 04533724201 تهج  سامت  هرامش  بصن ،  زا  سپ  هتفه  کی  باسح  هیوست  تیاغل 13 )  تعاس 8  زا  دیدزاب  )

5615796389 یتسپ :  دک  کالپ 105 ،  قباس ) لالقتسا   ) مانمگ نازابرس  راولب  شترا  نادیم  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33724201-045  ، 33716590-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33724202-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تالیش  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  یقرب  یدالوف  برد  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003054000188 زاین :  هرامش 

ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هژورپ  زا  دیدزاب  تسویپ -  رد  تاحیضوت  ییالول  برد  ود  یقرب و  هگنل  ود  برد  کی  یلیر و  یدالوف  برد  باب  ود  بصن  تخاس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1418636331 یتسپ :  دک  ش 236 ،  یبرغ - یمطاف  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66944444-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66941367-021 :: 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

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ هرک   هرک هرک   هرک ناونع : : ناونع 1161 16

دامرف دامرف هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم هبهب   یقرب   یقرب یدالوف   یدالوف برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  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 23 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( پالور  ) یقرب هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030018000040 زاین :  هرامش 

نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مالعتساو  تاصخشم  لیاف  اب  قباطم  یقرب  هرکرک  بصنو  هیهت  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هنهد  1 دادعت : 

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

صقن تروصرد  تسا  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگرابو  مالعتسا  لیاف  رد  یتساوخرد  کرادم  هیلکو  روتکاف  شیپ  هیاراو  مالعتسا  لیاف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ جرد  هبعش  غلبم 4 عمج  تروص  هب  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ   - ددرگ یم  لطاب  داهنشیپ  کرادم 

3518784568 یتسپ :  دک  نانمس ،  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رویرهش  راولب 17  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332640-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328793-023 :: 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

(( پالور پالور  ) ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  هاگتسد  یا 3  هزین  کیتاموتا  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001621000365 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وتکادام دنمشوه  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  وتکادام  دنمشوه  هناماس  هدنزاس  عجرم   MD-G 902 لدم یا  هزین  کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط امتح.تسا  هدنشورفاب  تدوع  هنومن و  دات  بصن و  لمح  هنیزه.لماک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 60 تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم تدوع  راب  لک  الاک  کی  دات  مدع  تروص  رد.تسیمازلا  یلغش  طبترم  کرادمو  روتکافشیپ  هئارا.دوش  یراذگ  تمیق  یتساوخرد  یاهدنرب 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51003310-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد یایا  33   هزین   هزین کیتاموتا   کیتاموتا دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001260 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
داعبا 300*320  هب  یمشچ  کیتاموتا  برد  - 

تل راهچ 
انیتاس هشیش 

یشک نهآ  تشگنا و  رثا  لرتنک و  سسکا  فیسنز و  نز و  مشچ  رکناد و  روتوم  اب  کینوی  روتارپا 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن همیمض  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس نایاپ  ات  هیوست  سراف.اسف .  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  تاکرادت  رابنا  الاک  لیوحت 

رز شتا  یاقا 09173329588  ینف 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53352992-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 120120

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

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

زا 171 ھحفص 83 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4qukadd2sed9f?user=37505&ntc=6259295
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6259295?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تاصخشمو  تسیل  قبط  یکیلوردیه  ییوزاب  کج  تفج  5) ددع ینهآ 10 برد  تشپ  یقرب  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001621000363 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   BESAM هدنزاس عجرم   SW100 لدم رد  ندرک  زاب  دربراک  یقرب  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط امتح.تسا  هدنشورفاب  تدوع  هنومن و  دات  بصن و  لمح  هنیزه.لماک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 60 تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم تدوع  راب  لک  الاک  کی  دات  مدع  تروص  رد.تسیمازلا  یلغش  طبترم  کرادمو  روتکافشیپ  هئارا.دوش  یراذگ  تمیق  یتساوخرد  یاهدنرب 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51003310-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: 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

ناریا تالیش  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاتسا ورتکلا  ردوپ  اب  یمئینیمولا  میرف  اب  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003054000189 زاین :  هرامش 

ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ رد  حرش  کیتاتسا  ورتکلا  ردوپ  اب  یمئینیمولا  میرف  اب  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1418636331 یتسپ :  دک  ش 236 ،  یبرغ - یمطاف  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66944444-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66941367-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو تسیل   تسیل قبط   قبط یکیلوردیه   یکیلوردیه ییوزاب   ییوزاب کجکج   تفج   تفج 55 )) ددع ددع 1010 ینهآ   ینهآ برد   برد تشپ   تشپ یقرب   یقرب کجکج   ناونع : : ناونع 12 112 1

کیتاتسا کیتاتسا ورتکلا   ورتکلا ردوپ   ردوپ اباب   یموینیمولآ   یموینیمولآ میرف   میرف اباب   یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شرفت 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 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هریغ یردا و  نامتخاس  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005710000090 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  شرفت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 160 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
راب 1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
شرفت رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  یمازلا  یتسویپ  یاهب  مالعتسا  لیمکن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

3951673368 یتسپ :  دک  شرفت ،  یرادرهش  یتشهب  دیهش  نادیم  شرفت ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36222018-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36224121-086 :: 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

هریغ هریغ وو   یردا   یردا نامتخاس   نامتخاس برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تسیلقبط  یدالوف  هغیت  یقرب  هرک  رک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001196000022 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا وکس  تکرش  زا   1000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یراذگرابو  رپ  ار  یتسویپ  مالعتسا  تسیل  تسا  دنمشهاوخ  ربتعم  ینابیتشپو  یتنراگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5713619876 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  شناد )  ) رگ تشک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32238207-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237288-044 :: 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

ناردنزام ناتسا  یزرواشک  کناب   :: 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 07 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزرواشک کناب  میدق  یراس  ، ریمنهب ، رابیوج هبعش  یقرب ) هرکرک   ) پآ لور  تازیهجت  بصن  ارجا و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004282000047 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

تسویپ تسیل  ربارب  یرس   1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815613541 یتسپ :  دک  مشش ،  بالقنا  شبن  بالقنا -  خ  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33352591-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352591-011 :: 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

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا تسیل   تسیل قبط   قبط یدالوف   یدالوف هغیت   هغیت یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

(( یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  ) ) پآپآ لور   لور تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   ارجا   ارجا دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  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 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاه  هشقن  تمیقداهنشیپ و  گرب  قبط  کیتاموتا  برد  یزادنا  هارو  بصن  تخاس و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001119000144 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروصرددشابیم  یمازلا  بسک ) هناورپای  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  تمیقداهنشیپ - گرب  ) یتسویپ کرادمودانسا  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  هرامشب 09144011159  نایلیعامسا  یاقآاب  ینف  تاعالطا  هب  زاین  تروصرد.ددرگیم  مالعادودرم  یداهنشیپ  تمیق  کرادم  یراذگراب 

5156956811 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یا  هقطنم  رب ق  تکرش  یغابرالغاب -  کراپ  بنج  رایرهش -  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم6259525 هارمه  هب  یتراظن  نیبرود  ناوخ و  کالپ  نیبرود  هحفص 67)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تخاس   تخاس وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001230000400 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  قبط  - 

هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

تسویپ تاحیضوت  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  رهشابیز  لوا  نمهب  نابوتا 22  یلامش  یدنبرمک  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514978757

33783207-024  ، 33783201-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33783216-024 :: 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

تاقلعتم تاقلعتم وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 127127

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم هب  هتسبرادم  نیبرود  تراسخ  هنایاپ  نینچمه  هقبط و  رد 4  لک  هرادا  نامتخاس  رد  دراد  رظن  رد  تکرش  نیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن ارجا  بصن و  هیهت  تسویپ 

1201001310000014 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیامن ارجا  بصن و  هیهت  تسویپ  تاصخشم  هب  هتسبرادم  نیبرود  تراسخ  هنایاپ  نینچمه  هقبط و  رد 4  لک  هرادا  نامتخاس  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  ریوصت  لیوحت  لماک و  یارجا  بصن و  ترجا  اب  هارمه  تمیق   ) دیامن ارجا  بصن و  هیهت  تسویپ  تاصخشم  هب  هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  یتناراگ  امتح  دامن  لاسرا  ددرگ و  جرد  تسویپ  تسیل  رد  افطل  .دشابیم  رابتعا  دقاف  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ )  جرد  هدوزفا  شزرا  تایلام 

4916613774 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  تلادع 22 و 24- نیب  - رصعیلو نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32340010-017  ، 31846565-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32336975-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابانگ نادنز  نواعت  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک ربمان  تراپ  حرش  هب   KDT دنرب نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004878000008 زاین :  هرامش 

دابانگ نادنز  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B75XL80A لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D55XL80A لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-S120ST30V30 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسجب هداج  رتمولیک 3  دابانگ -  نادنز  رابنا  رد  لیوحت  جردنم -  تاحیضوت  بسحرب  الاک  ، تسا هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9691743116 یتسپ :  دک  کالپ 206 ،  ورسخرصان -  نابایخ  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57227396-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57221639-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الاک الاک ربمان   ربمان تراپ   تراپ حرش   حرش هبهب     KDTKDT دنرب   دنرب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بلاق رد  ناتسزوخ  ناتسا  ماد  روما  ینابیتشپ  لک  هرادا  رتفد   IP هتسبرادم متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دادرارق

1101001014000659 زاین :  هرامش 
روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
متیآ 38 دادعت : 

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

ماهبا و عفر  تهج  ًانمض  تسیمازلا .  هژورپ  یارجا  لحم  زا  دیدزاب  هدوب و  یمازلا  هدش  تسویپ  دانسا  دافم  دراوم  تیاعر  اه و  تسویپ  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  هرامش 09169941438  هب  هژورپ  رظان  یئمهب  تلود  یاقآ  اب  رتشیب  تاحیضوت 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331009-061  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: 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

نادابآ هس  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6258210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IPIP هتسبرادم   هتسبرادم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 130130

 .....  ..... وو تکاد   تکاد  - - روتپادآ روتپادآ سنمیز   سنمیز یسم   یسم لباک   لباک رتم   رتم 15001500 ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 ..... تکاد و  - روتپادآ سنمیز  یسم  لباک  رتم  1500 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094960000129 زاین :  هرامش 

نادابآ هس  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  . ATD Co یتراجت مان   8841ALU 2500/12 لدم هتسبرادم  نیبرود  بآ  دض  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WJ-CA68 لدم هتسبرادم  نیبرود  یطابترا  لباک  الاک :  مان 
ددع 1,500 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
ردنب رون  هیالط  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HT-VISION یتراجت مان   BNC Q9 لدم هتسب  رادم  نیبرود  لیدبت  شیف  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

دیشمج تخت  ناروآ  الاک  لین  یدیلوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   STARNIGHT CCTV CAMERA یتراجت مان   2A لدم هتسبرادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
نایناریا هزاس  یلباک  کیرتکلا  ید  هدننک  هضرع  عجرم   DKC یتراجت مان   BRENTA لدم  m 2 زیاس یکیتسالپ  تکاد  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

متسیس باهش  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  روشک  زربلا  یتراجت  مان   P10 لدم یکیتسالپ  سنج   IP54 عون  10x10 cm داعبا قرب  میسقت  هبعج  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

.دوش  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  تسویپ  یاهلیاف 
.ددرگ یم  تمیق  لاطبا  بجوم  هاگشورف  تکرش و  کرادم  تسویپ  مدع 

6316856591 یتسپ :  دک  یرتم ،  لهچ  یادتبا  یراقفلاوذ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061  ، 53359801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53359801-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها هقطنم 7  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 19 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفه هقطنم  یرادرهش  رد  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097241000077 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم 7  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

 ( بصن دیرخ و   ) یتسویپ دانسا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا مزال  یاه  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  هئارا 

6174755179 یتسپ :  دک  تفه ،  هقطنم  یرادرهش  تفن  تکرش  هقبط  راهچ  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-061  ، 32256394-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32256392-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفه تفه هقطنم   هقطنم یرادرهش   یرادرهش ردرد   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132
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رها یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم DH-5A432XA-HNRو گم  اوهاد 4 ماد  دیپسا  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.زاین دروم  یاه  دراوم  هارمه و  هکبش  کنیل 

1101005784000076 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DS-2CD1653G0-I تلاب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 580 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
رها رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک مامتا  الاک و  لیوحت  زا  دعب  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  یتسویپ  لیاف  ساسارب 

 . دشاب هتشاد  ییویدار  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  زا  تیلاعف  هناورپ  یاراد  دیاب  تکرش 

5451741377 یتسپ :  دک  رها ،  یرادرهش  رها ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44232401-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44232403-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه هارمه هکبش   هکبش کنیل   کنیل وو   ماد   ماد دیپسا   دیپسا نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 133133

تلوب تلوب نیبرود   نیبرود -- ماد   ماد نیبرود   نیبرود دراه   - - دراه ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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dh-ipc- تلوب نیبرود   - dh-ipc-hfw1431sp-s4 ماد نیبرود   - dhi-nvr4216-4ks7 لدم هب   NVR - 2- ارت شفنب 4  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قامشاب کرمگ  رد  ددع  مادک 6 ره  زا   hdbw2230ep-s-s2

1101003544000033 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 

زیهجت هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   TB 4 تیفرظ  Purple WD20PURZ لدم هنایار  دربراک  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
قرش ترامع  نارتسگ  ریوصت 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   NVR4216-4K لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
نارهت ماب  تراجت  ایلیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DAHUA یتراجت مان   IPC-HFW2100 لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   IPC 90650C29WD-AIZ لدم تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قامشاب  یزرم  کرمگ  رد  یزادنا  هار  بصن و  تهج  تسویپ  تاصخشم  اب   NVR دراه و هتسبرادم ، نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رظن  دم  تسویپ  تاصخشم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یارب   : هجوت

دشاب یم  یمازلا  بصن  تمیق  مالعا  اب  هارمه  روتکاف  شیپ  جرد 

6614736771 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا  یرادناتسا  بنج  ینیمخ  ماما  جدننس خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177749-087  ، 33177745-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33177745-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: 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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدزاب نودب  یراذگ  تمیق  تسا و  یمازلا  دیدزاب  مئامض - ) رد  تامدخ  یلک  حرش   ) هتسبرادم نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دشابیم رابتعا  دقاف 

1101001070000483 زاین :  هرامش 
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتعنص تازیهجت  تالآ و  نیشام  بصن  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییاقآ 09383394428-85162844 یاقآ  یگنهامه  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راکنامیپ هدهعب  دص  ات  رفص 

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162394-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: 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

(( مئامض مئامض ردرد   تامدخ   تامدخ یلک   یلک حرش   حرش  ) ) هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 135135
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بونج نهآ  هار  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 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IPC هدنزاس عجرم   plus 5100 لدم هتسب  رادم  نیبرود  رتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مرف  قباطم 

1101001251000103 زاین :  هرامش 
بونج نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیمح دیهان  هدننک  هضرع  عجرم   CASTLE یتراجت مان   CA-B800 لدم هتسبرادم  نیبرود  رتست  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تساوخرد  قباطم  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراتخم یاقآ  سانشراک 09106373696  سامت  هرامش 

6133894891 یتسپ :  دک  بونج ،  نهآ  هار  لک  هرادا  (- نهآ هار  ) ترجه نادیم  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332280-061  ، 33335035-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335054-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/11/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود ریمعت  رازبا  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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود رتست   رتست ناونع : : ناونع 136136

نیبرود نیبرود ریمعت   ریمعت رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 137137
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض و تامازلا  قباطمروتکاف  شیپرد  یلک  تمیق  طقف  ًافطل  * یلنسرپ تظافح  تراکرودص  هاگتسد  ملیفو  یگنر  نوبیردیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . جردنم یتسویپ  تاحیضوت 

1201001022000339 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تلاصا نیمضت  هئارا  ناسکی *  یلصا  روتکاف  اب  لیافورپ  رد  جردنم  یتسپدک  یادتبا 1400* زا  دیلوت  لاس  هدنشورف  طسوت  شورف  زا  سپ  یتناراو  یتناراگ و  - 
 * هدش هئارا  یالاک 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  تازیهجت  بصن   ، لقنو لمح  هنیزه  هنوگره  لک * هرادا  نیا  ناسانشراکداتو  تمدخ  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 45 هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلوسر 88114441. تاعالطا   * رثا بیترت  روتکاف  شیپ  همیمض  مدع  ضقانتم و  تمیق  مالعا  اب  ییاهخساپ  هب  .دشاب  یم  هدننک  نیمات 

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

88113513-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

وو همیمض   همیمض تامازلا   تامازلا قباطمروتکاف   قباطمروتکاف شیپرد   شیپرد یلک   یلک تمیق   تمیق طقف   طقف ًافطل   ًافطل ** یلنسرپ یلنسرپ تظافح   تظافح تراکرودص   تراکرودص هاگتسد   هاگتسد ملیفو   ملیفو یگنر   یگنر نوبیردیرخ   نوبیردیرخ ناونع : : ناونع
 . . جردنم جردنم یتسویپ   یتسویپ تاحیضوت   تاحیضوت

138138
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شرفت 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 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هریغ بصن و  اب  هارمه  نیبرود  نویزیولت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005710000088 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  شرفت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کاترف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  هدنزاس  عجرم  نژیو  سکیا  یتراجت  مان  لدم 43 745   in 43 زیاس  LED دنمشوه نویزیولت  الاک :  مان 

رنه شقن 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TIANDY یتراجت مان  ( 4mp-e-i5(2.8-12-9101 لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 42 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

شرفت رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یمازلا  یتسویپ  یاهب  مالعتسا  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

3951673368 یتسپ :  دک  شرفت ،  یرادرهش  یتشهب  دیهش  نادیم  شرفت ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36222018-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36224121-086 :: 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

هریغ هریغ وو   بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه نیبرود   نیبرود وو   نویزیولت   نویزیولت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139
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لیبدرا یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناربنع دس  کینورتکلا  تظافح  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  نیمات  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001292000064 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619667691 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  شترا ، نادیم  لیبدرا ، لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31746273-045  ، 33710001-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33714210-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابانگ نادنز  نواعت  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دسدس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 140140

روشک روشک ریفس   ریفس نازادرپ   نازادرپ هداد   هداد شواک   شواک هدنزاس   هدنزاس عجرم   عجرم   KDTKDT یتراجت   یتراجت مان   مان   KI -B75XL80AKI -B75XL80A  لدم لدم یراوید   یراوید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
روشک روشک ریفس   ریفس نازادرپ   نازادرپ هداد   هداد شواک   شواک هدنزاس   هدنزاس عجرم   عجرم   KDTKDT یتراجت   یتراجت مان   مان   KI -D55XL80AKI -D55XL80A  لدم لدم یفقس   یفقس هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناریا -  -  ناریا هدنزاس   هدنزاس

 ...  ... وو ناریا   ناریا هدنزاس   هدنزاس

141141
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دشابیم هدش  رکذ  ربمان  تراپ  تسویپ و  تسیل  ساسا  رب  مالقا  تسا و  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسجب هداج  رتمولیک 3 دابانگ -  نادنز  رابنا  برد  لیوحت 

1101004878000009 زاین :  هرامش 
دابانگ نادنز  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B75XL80A لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک 

هاگتسد  10 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D55XL80A لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک 

هاگتسد  10 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-S120ST30V30 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک 

هاگتسد  5 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

دابانگ یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدش  رکذ  ربمان  تراپ  تسویپ و  تسیل  ساسا  رب  مالقا  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسجب هداج  رتمولیک 3 دابانگ -  نادنز  رابنا  برد  لیوحت 

kl-f55xl12f-i10tsmp *5 - kl-d35xl50f *10 - kl-b75xl60a *10

9691743116 یتسپ :  دک  کالپ 206 ،  ورسخرصان -  نابایخ  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57227396-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57221639-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یشخبناوت  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  لماک  تاحیضوت  ودنتسه  هباشم  مالقا  هناماس  رد  هدش  باختنا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030547000006 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشخبناوت  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   LNU5320R لدم تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناوآ شزادرپ  امن  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   wv-sw598A لدم لسکیپاگم  نادرگ 2  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 26 دادعت : 

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

یزادنا و هار  , بص.دنتسه دات  دروم  دنتشاد  یراکمه  هتسب  رادم  نیبرود  هنیمز  رد  نارهت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  اب  هک  ییاهتکرش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا رظن  دم  تسویپ  یاهلیاف  قباطم  ینابیتشپ 

1148965111 یتسپ :  دک  یشخبناوت پ 336 ،  هدکشناد  هاشیلع  یفص  شبن خ  ناریمش -  چیپ  بالقنا -  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77685017-021  ، 77534600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77644938-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تقرس6259052 هحفص 38)مالعا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاقلعتم6259525 هارمه  هب  یتراظن  نیبرود  ناوخ و  کالپ  نیبرود  هحفص 67)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 142142

یرزیل یرزیل امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 143143
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.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132363  اب  قباطم  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009558 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   fire laser 2KM-1CH لدم لاتیجید  رگشیامن  اب  یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا  هعسوت  هدننک  هضرع 
ددع 10 دادعت : 

1402/04/31 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 40KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 15 دادعت : 

1402/04/31 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 40KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 10 دادعت : 

1402/04/31 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 50KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 10 دادعت : 

1402/04/31 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 50KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 20 دادعت : 

1402/04/31 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Access 500M-1CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 20 دادعت : 

1402/04/31 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Access 1500M-1CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 10 دادعت : 

1402/04/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132363  اب  قباطم  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148693-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرزیل6259833 امد  هحفص 102)روسنس  )  accessaccess
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

6258210 ..... تکاد و  - روتپادآ سنمیز  یسم  لباک  رتم  هحفص 87)1500 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تلوب6258562 نیبرود  ماد - نیبرود  هحفص 87)دراه  - هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

6259083B.W روتکتد یارب  رتلیف  هحفص 38)هعطق و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6260120 مالعا  هحفص 38)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاگ تفن و  هنیمز  رد  لاعف  لحاس  ایرد  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

DAR-AWZ-CB-1053 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ رون   :: عبنم :: 1401/11/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب هرهب  دحاو  ههار  دنچ  یزاس  هطوحم  سنف و  مرف ،  تلپ  سسکا  رپیلسا و  یناشنشتآ  رتلش  مور ،  یرتاب  نامتخاس  ثادحا  لیویس  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها 235 یرامسآ  نیدایم  تشادهگن  هعسوت و  حرط  هژورپ  هب  طوبرم  زاوها 235  هتسب  زاوها 2 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ارهزلا ییایرد  یورین  ناگداپ  ادخهد  رکشین  هداج  گرزب  یسامخ  نابایخ  تمالس  ناتسرامیب  بنج  کشمیدنا  زاوها  میدق  هار  سیلپ  زاوها  ناتسزوخ   :: سردآ سردآ
لحاس ایرد  هسسوم 

9-02122502408 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: ahvaz235-ict@daryasahel.comسکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیتاموتا6259295 یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 78) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6259346IP-COM لدم  AP340V10 کرام تنیوی  سسکا  هحفص 46)ویدار  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6260036 ، مرف تلپ  سسکا  رپیلسا و  یناشنشتآ  رتلش  مور ،  یرتاب  نامتخاس  ثادحا  لیویس  تایلمع 
ههار دنچ  یزاس  هطوحم  سنف و 

هحفص 105) سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم6259525 هارمه  هب  یتراظن  نیبرود  ناوخ و  کالپ  نیبرود  هحفص 67)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ههار ههار دنچ   دنچ یزاس   یزاس هطوحم   هطوحم وو   سنف   سنف مرف ،  ،  مرف تلپ   تلپ سسکا   سسکا وو   رپیلسا   رپیلسا یناشنشتآ   یناشنشتآ رتلش   رتلش مور ،  ،  مور یرتاب   یرتاب نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا لیویس   لیویس تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 144144

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   11 دادعت   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

ددرت6257749 لرتنک  یاهمتسیسهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 78) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ  رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگنهامه 09123996352 

 . دشابیم ههام  هس  یرابتعا  تخادرپ 
1101096102001622 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عجرم هراوز  نایسراپ  ناشفا  لباک  یتراجت  مان  یرتم  هرقرق  یکیتسال  شکور  سنج   4x10 mm^2 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج  ناشفا  قرب  لباک  الاک :  مان 

هراوز نایسراپ  ناشفا  لباک  هدنزاس  عجرم  هراوز  نایسراپ  ناشفا  لباک  هدننک  هضرع 
رتم 100 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
FLAME- یتراجت مان   m 500 هرقرق نوکیلیس  شکور  سنج   2x1/5 mm^2 عطقم حطس  یسم   LPCB هیدات یاراد  قیرح  ربارب  رد  مواقم  قرب  لباک  الاک :  مان 

راکهار نیون  ناحارط  هدننک  هضرع  عجرم   X950
هرقرق 100 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
برغ دالوف  ورتپ  عیانص  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   mm 10 زیاس یسم  یسرپ  وشلباک  الاک :  مان 

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

زیهجت نایسراپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  هرمن 50  یسم  سنج  یقرب  تازیهجت  هب  لاصتا  وشلباک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرپ یسرپ وشلباک   وشلباک ناشفا - - ناشفا قرب   قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع 145145

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ یا  هقطنم  قرب  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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فا ید  ما  شکور  هریگتسد و  لفق و  اب  تقرس  دض  تالآ  قاری  اب  قیرح  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طولب بوچ  شکور  لیم و  ود  فا  ید  ما  قرو 

1101003809000745 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیئامرف لصاح  سامت  داژندارم  سدنهم  بانج  هرامش 09376858551  اب  تالاوس  هب  ییوگخساپ  یگنهامه و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فافا یدید   ماما   شکور   شکور وو   هریگتسد   هریگتسد وو   لفق   لفق اباب   تقرس   تقرس دضدض   تالآ   تالآ قاری   قاری اباب   قیرح   قیرح دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 146146

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  2 تسویپ =  حرش  یط  یکینورتکلا  لفق  اب  تقرس  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ .دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  نیوزق  هرادا  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه 

1101001313000342 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلداع 09128823582 سدنهم  سانشراک :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یشابهد 09127838671 یزادرپراک : 

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239826-028  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: 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

ولو6257794 زیلیر  هارمهب  نژورتین  یرتیل  50 و 5  هحفص 38)یاهردنلیس 80 ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یسرپ6259026 وشلباک  ناشفا - قرب  هحفص 11)لباک  قیرح  ( قیرح

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

6259083B.W روتکتد یارب  رتلیف  هحفص 38)هعطق و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6259217 ءافطا  تظافح و  ناگی  تازیهجت  هحفص 38)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تشادهب6259432 هدکشناد  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا  بصن و  هحفص 38)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

فا6259558 ید  ما  شکور  هریگتسد و  لفق و  اب  تقرس  دض  تالآ  قاری  اب  قیرح  دض  هحفص 11)برد  قیرح  ( قیرح

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

ریذپ6259799 سردآ  قیرح  نالعا  لنپ  دربراک   XLM800 پول شیازفا  تراک   - HMI لرتنک هحفص 33)لنپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یطیط یکینورتکلا   یکینورتکلا لفق   لفق اباب   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 147147

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 " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

قیرح6259945 ءافطا  نالعا و  متسیس  یارجا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 11)هصقانم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یط6260006 یکینورتکلا  لفق  اب  تقرس  دض  هحفص 11)برد  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6260120 مالعا  هحفص 38)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6260166 ءافطا  مالعا و  یلیمکت  تایلمع  ماجنا  حلاصم و  هیهت   1- دامادریم زر  یراجت  یرادا  هژورپ 
مزاول حلاصم و  هیلک  هیهت  - 2  - یناشن شتآ  هیدات  ذخا  یرامعم و  هینبا و  ینمیا  دراوم  و 

هاگتسد تهج 5  درادناتسا  هیدات  ذخا  لاهروا و  هینبا   ، صقاون عفر  زاین  دروم 

هحفص 11) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دس6259456 کینورتکلا  تظافح  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  نیمات  هحفص 87)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6257683( جنس زاگ   ) یدرف تظافح  تازیهجت  هحفص 38)نیمأت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6259083B.W روتکتد یارب  رتلیف  هحفص 38)هعطق و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  لماک  تاصخشم  ددع و  دادعت 1  هب  بآ  رتم   PH ددع و دادعت 2  هب  یرادرب  هشقن  نیبرود  روشنم  ملق  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  دوجوم 

1101092410001414 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یداحتا دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   MERRYPAL یتراجت مان   GPR111 لدم یرادرب  هشقن  بای  هیواز  دربراک  درگ  روشنم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
ریدگیا ینامرهق  یلعلضف  هدننک  هضرع  عجرم   PHS-3BW لدم یهاگشیامزآ  رتم   PH الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ردرد   لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم وو   ددع   ددع   11 دادعت   دادعت هبهب   بآبآ   رتم   رتم   PHPH  وو ددع   ددع   22 دادعت   دادعت هبهب   یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن نیبرود   نیبرود روشنم   روشنم ملق   ملق ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   دوجوم   دوجوم

148148
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یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  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 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا دصدردص  الاک   - یضرف دک  ناریا   - تسویپ تاصخشم  قبط  نژیوومرت )   ) یفارگومرت نیبرود  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000201 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زربلا دهم  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   FLUKE یتراجت مان   TI32 لدم یتعنص  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریا دصدردص  الاک   - یضرف دک  ناریا   - تسویپ تاصخشم  قبط  نژیوومرت )   ) یفارگومرت نیبرود  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا زاگ  لاقتنا  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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ( نژیوومرت نژیوومرت  ) ) یفارگومرت یفارگومرت نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 149149

تاقلعتم تاقلعتم ریاس   ریاس هارمه   هارمه هبهب   ینوس   ینوس یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 150150
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تاقلعتم ریاس  هارمه  هب  ینوس  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092036000113 زاین :  هرامش 
ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84365210   DSLR-A350X E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   VF-30NK لدم  mm 30 زیاس یرادربملیف  یساکع و  نیبرود  زنل  رتلیف  الاک :  مان 

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

تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   DE SUTTER یتراجت مان  یدپوترا  لیرد  هرا و  دربراک   SB-600 لدم هعطق  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ایوپ زادرپ  زارفا  هنیهب  هدننک  هضرع  عجرم   HARD WARE یتراجت مان   SDSDQM-064G-A11A لدم  GB 64 تیفرظ کیتسا  ورکیم  هظفاح  تراک  الاک :  مان 

( وکهب )
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
لتمک تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   KX-TDA0920 لدم  MG 128 کیتسا هظفاح  تراک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هئارا   . دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  حرش  اب  تاداهنشیپ  قباطت  ینف  دیئات  رایعم  دشاب .  یم  تسویپب  اضاقت  حرش  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا زاگ  لاقتنا  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  لحم  .تسا  یمازلا  روتکاف 

1967917661 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  رایدنفسا  نابایخ  ندرج )  الدنام (  نوسلن  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81314231-021  ، 81314023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81314128-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هیمورا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ طیارش  افطل  دشاب و  یم  یموب  تکرش  اب  تیولوا  ( . تسه هباشم  الاک  دک   ) یتسویپ تاصخشم  قبط  نیبرود  تاحیضوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطم  تخادرپ  و 

1101009033000592 زاین :  هرامش 
هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا لامک  هدننک  هضرع  عجرم  ایکون  یتراجت  مان   E75 لدم لسکیپاگم  نیبرود 3/2  ثوتولب و  یاراد GPS و  هارمه  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

غالبجواس شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نناک یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003968000011 زاین :  هرامش 

غالبجواس ناتسرهش  شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نناک  IOS لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3361637169 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  یادهش  هچوک  یا -  هنماخ  هلا  تیآ  راولب  درگتشه -  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44225860-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44222423-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش افطل   افطل وو   دشاب   دشاب یمیم   یموب   یموب تکرش   تکرش اباب   تیولوا   تیولوا ( . ( . تسه تسه هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک    ) ) یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نیبرود   نیبرود تاحیضوت   تاحیضوت ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هعلاطم   هعلاطم تخادرپ   تخادرپ

151151

نناک نناک یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 152152
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هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض حرش  قبط  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000514 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریهش کینورتکلا  ناس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84369110   DSLR-A500 لدم یا  هفرح  لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  روپ  رقتسم  یاقآ  هرامش 07138131780  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38132641-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: 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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم باجح  یرنه  یگنهرف و  یاهشنیرفآ  زکرمسنارفنک  نلاس  توصمتسیسیزادنا  هار  بصن و  لمح ،  هیهت ،  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاعالطا 

1201001093000209 زاین :  هرامش 
ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 

.درادن دوجو  یراکمه  ناکما  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  همیمض  قیقد  روتکاف  شیپ  امتح  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 17 دنولادبع 88085824 سدنهم  یگنهامه  تهج  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88085824-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همیمض همیمض حرش   حرش قبط   قبط نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 153153

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس توص   توص متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 154154

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادا تامدخ  ییاضق و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بوغرم نوفورکیم  .ددع  کی  یثوتولب  رویسر  اب  بوغرم  میسیب  نوفورکیم  .ددع  کی   . jasco.2004 وکساج چنیا  ویتکا 15  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع کی  میس  اب 

1201099583000041 زاین :  هرامش 
یرادا تامدخ  ییاضق و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ددع کی  میس  اب  بوغرم  نوفورکیم  .ددع  کی  یثوتولب  رویسر  اب  بوغرم  میسیب  نوفورکیم  .ددع  کی   . jasco.2004 وکساج چنیا  ویتکا 15  دناب  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1133913615 یتسپ :  دک  ییاضق ،  مولع  هاگشناد  9 پ.کراخ خ.جلاک  لپ  یادتبا.رصعیلو  هارراهچ  زا  دعب.بالقنا  خ.نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726160-021  ، 66707021-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66738271-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یالاک6257783 یزاس  هریخذ  زکارم  رد  هتسبرادم  یاهنیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
یساسا

هحفص 24) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6257833 هحفص 87)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددع6257903 دادعت 1  هب  بآ  رتم   PH ددع و دادعت 2  هب  یرادرب  هشقن  نیبرود  روشنم  ملق  ود  دیرخ 
دشاب یم  دوجوم  تسویپ  رد  لماک  تاصخشم  و 

هحفص 24) نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6257916 هحفص 87)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

الاک6258166 ربمان  تراپ  حرش  هب   KDT دنرب هحفص 87)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6258210 ..... تکاد و  - روتپادآ سنمیز  یسم  لباک  رتم  هحفص 87)1500 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6258305 ( نژیوومرت  ) یفارگومرت نیبرود  هاگتسد  هحفص 24)کی  نیبرود  ( نیبرود

یثوتولب یثوتولب رویسر   رویسر اباب   بوغرم   بوغرم میسیب   میسیب نوفورکیم   نوفورکیم .ددع   .ددع کیکی    .  . jascojasco..20042004 وکساج   وکساج چنیا   چنیا   1515 ویتکا   ویتکا دناب   دناب ناونع : : ناونع 155155

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

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

تفه6258452 هقطنم  یرادرهش  رد  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  بصن  هحفص 87)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هارمه6258488 هکبش  کنیل  ماد و  دیپسا  هحفص 87)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6258551 ریاس  هارمه  هب  ینوس  یساکع  هحفص 24)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تلوب6258562 نیبرود  ماد - نیبرود  هحفص 87)دراه  - هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6258798( مئامض رد  تامدخ  یلک  حرش   ) هتسبرادم نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 87)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6258969 رادم  نیبرود  هحفص 87)رتست  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تکرش6259156 اب  تیولوا  ( . تسه هباشم  الاک  دک   ) یتسویپ تاصخشم  قبط  نیبرود  تاحیضوت 
.ددرگ هعلاطم  تخادرپ  دیرخ و  طیارش  افطل  دشاب و  یم  یموب 

هحفص 24) نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود6259265 ریمعت  هحفص 87)رازبا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نناک6259350 یساکع  هحفص 24)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هریغ6259394 بصن و  اب  هارمه  نیبرود  نویزیولت و  هحفص 87)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6259525 هارمه  هب  یتراظن  نیبرود  ناوخ و  کالپ  نیبرود  هحفص 67)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هدنزاس6259533 عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B75XL80A لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  نیمات 
KI- لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  ناریا -  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک 

هدنزاس روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   D55XL80A
 ... ناریا و

هحفص 87) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6259640 رادم  هحفص 87)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

همیمض6259656 حرش  قبط  هحفص 24)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

سنارفنک6259828 نلاس  توص  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  هحفص 24)هیهت ،  نیبرود  ( نیبرود

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

رویسر6259888 اب  بوغرم  میسیب  نوفورکیم  .ددع  کی   . jasco.2004 وکساج چنیا  ویتکا 15  دناب 
یثوتولب

هحفص 24) نیبرود  ( نیبرود

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

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

زا 171 ھحفص 116 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تایلمع 92 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009576 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تالایس 74 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009573 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکسلت یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 156156

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات  - - تالایس تالایس 7474 ناونع : : ناونع 157157

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تایلمع 74 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009571 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات  - - تایلمع تایلمع 7474 ناونع : : ناونع 158158

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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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  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   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ  اب   SAN زاس هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(HPE MSA 2062 16Gb Fibre Channel SFF Storage (R0Q80A

1201004010000484 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 

 SAN زاس هریخذ  هاگتسد  - 
یتناراگ اب  ( HPE MSA 2062 16Gb Fibre Channel SFF Storage (R0Q80A

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

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

نیمات اب  روتکاف  روتکاف و  شیپ  قبط  کناب  طسوت  دات  زا  سپ  دشابیم و  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   . تسیرورض روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن . لوبق  دروم  هناماس  تادات  لحارم  رد  تمیق  شیازفا  دشابیم .  هام  ادودح 1  باسح  هیوست  تدم   . دش دهاوخ  هیوست  هدننک 

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464213-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( HPE MSA 2062  16Gb Fibre Channel SFF Storage (R0Q80AHPE MSA 2062  16Gb Fibre Channel SFF Storage (R0Q80A  یتناراگ یتناراگ اباب     SANSAN  زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 159159

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 171 ھحفص 119 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ekrjp6jzqvdls?user=37505&ntc=6258458
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6258458?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تایلمع 65 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009580 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - نرک کت  55 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009554 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات  - - تایلمع تایلمع 6565 ناونع : : ناونع 160160

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات  - - نرک نرک کتکت   5555 ناونع : : ناونع 16 116 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تالایس 32 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009583 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس هریخذ  قیقد  رازبا  یاوه  روسرپمک  لوا  هلحرم  زاساوه  تنملا  هاگتسد  کی  یزاسزاب  زا  تسترابع  یلک  روطب  عوضوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اوه روسرپمک  هب  طوبرم  هدش  دای  تنملا  )

1101092134001331 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ملق کی  1 دادعت : 

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

لیمکت و هدنهد  داهنشیپ  طسوت  دیاب  تادنتسم  نیا  هدش و  مالعا  تسویپ  تادنتسم  رد  تاعوضوم  ریاس  تخادرپ و  یدادرارق ، ینف ، طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( تسا یمازلا  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  ینمیا و  تیحالص  یهاوگ  یراذگ  راب  .دوش (  یراذگراب 

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

33002807-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات  - - تالایس تالایس 3232 ناونع : : ناونع 162162

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ قیقد   قیقد رازبا   رازبا یاوه   یاوه روسرپمک   روسرپمک لوا   لوا هلحرم   هلحرم زاساوه   زاساوه تنملا   تنملا هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 163163

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تالایس 32 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009583 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یالاک6257783 یزاس  هریخذ  زکارم  رد  هتسبرادم  یاهنیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
یساسا

هحفص 24) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یپوکسلت6258268 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 هحفص 117)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6258285 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تالایس هحفص 117)74 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6258307 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تایلمع هحفص 117)74 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6258458HPE MSA 2062 16Gb Fibre Channel SFF یتناراگ اب   SAN زاس هریخذ  هاگتسد 
(Storage (R0Q80A

هحفص 117) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6258502 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تایلمع هحفص 117)65 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6258565 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - نرک کت  هحفص 117)55 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات  - - تالایس تالایس 3232 ناونع : : ناونع 164164

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتعاس6259034 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تالایس هحفص 117)32 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هداد6259228 یزاس  هریخذ  تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن ، هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هریخذ6259306 تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن  دیرخ ، یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
هداد یزاس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاس6259476 هریخذ  قیقد  رازبا  یاوه  روسرپمک  لوا  هلحرم  زاساوه  تنملا  هاگتسد  کی  هحفص 117)یزاسزاب  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6259552 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تالایس هحفص 117)32 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هکبش6259935 تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( 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

تسویپ6259273 تاصخشم  تسیل و  قبط  هاگتسد  یا 3  هزین  کیتاموتا  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 78) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 165165

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ یاهب  مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  رتویپماک  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091138000387 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اتکی ناروآ  راک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PHILIPS یتراجت مان   SCB1205NB/12 لدم یملق  مین  یملق و  یرطاب  رژراش  الاک :  مان 

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

یدمحم هاش  اباب  یلع  هدننک  هضرع  عجرم   QT/B 3060 لدم یملق  یرطاب  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
عجرم ناویات  هدنزاس  روشک   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   WDS250G2B0A لدم  GB 250 تیفرظ  internal SSD هنایار کسید  دراه  الاک :  مان 

کشونا تعنص  ایک  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL هدنزاس
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یدیمح دلاخ  هدننک  هضرع  عجرم   P.S.P یتراجت مان  لدم 2000/3000  هنایار  روتپادآ  الاک :  مان 

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

SAMSUNG هدنزاس عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SAMSUNG یتراجت مان   QVO 870 لدم  TB 2 تیفرظ  internal SSD هنایار کسید  دراه  الاک :  مان 
ییالع هلا  حور  هدننک  هضرع  عجرم 

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

نیچ هدنزاس  روشک  گنژاوآ  هدننک  هضرع  عجرم   GIGABYTE یتراجت مان   N450TC لدم  NVIDIA کیفارگ تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant Dl580 G5 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 

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

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   GB 16 تیفرظ  BLC7000 DDR2 RAM Management لدم  DDR2 مر الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

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

دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  -- دوش هدیسر  یضاقتم  دحاو  دات  هب  دیاب  الاک  هنومن  --- دشاب یم  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - یاه  مرف  قبط  داتس  هناماس  رد  مالعتسا  لیمکت  تبث و  تامازلا  طیارش و  تیاعر 

8173756814 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - الاب غابراهچ  - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132-031  ، 8132-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36277074-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سخرس ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090465000042 زاین :  هرامش 

سخرس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 24 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9381184883 یتسپ :  دک  رگراک ،  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524890-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34526656-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  تسویپ  تاصخشم  اب  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000301 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 166166

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس ناونع : : ناونع 167167

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اضرهش یادهش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  قاتا  تهج  رپمآ   28 تلو  12 یرتاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یمن  زاین  دروم  یرطاب  ابص  کرام  تسا  رکذ  هب  مزال 

1101091940000011 زاین :  هرامش 
اضرهش یادهش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

موادم اگم  یکینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ابص  یتراجت  مان   AH 28 تیفرظ  V 12 ژاتلو  TELCO 1228 لدم  UPS ژراش لباق  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 48 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
اضرهش رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  قاتا  تهج  رپمآ   28 تلو  12 یرتاب  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یمن  زاین  دروم  یرطاب  ابص  کرام  تسا  رکذ  هب  مزال 

8614833113 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامتخاس  رح - نادیم  اضرهش - اضرهش ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53222014-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53239004-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092197000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس  هاگتسد  ود  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا تهج   تهج رپمآ   رپمآ   2828 تلو تلو   1212 یرتاب یرتاب ناونع : : ناونع 168168

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 169169

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سابعردنب یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE ProLiant DL-380p G10 لدم رورس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004916000076 زاین :  هرامش 

سابعردنب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant DL 380 G7 LFF chassis server لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نورد یربراب  ناگوان  لرتنک  تیریدم و  هناماس  تهج   HPE ProLiant DL-380p G10Server لدم رورس  یزادنا  هار  ارجا و  بصن و  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سابعردنب یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس  یرهش 

7917873139 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33710001-076  ، 32223022-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223022-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرش 1 لامش  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یلک  حرش  تاصخشم  قبط  دیرخ  HP هدنزاس عجرم  380DL G10 لدم ییوشک  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001234000205 زاین :  هرامش 

(1  ) قرش لامش  نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  هیوست 100  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسویپ  حرش  زاین و  یلک  حرش  قبط  دیرخ  تسا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3617781164 یتسپ :  دک  قرشلامش 1 ،  نهآ  هار  یزکرم  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  دورهاش -  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32302437-023  ، 32338072-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32302604-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPE ProLiant DL-380p G10HPE ProLiant DL-380p G10 لدم   لدم رورس   رورس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 170170

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 171171
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نادمه ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ مرف  رد  جردنم  طیارش  دشاب و  یم  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003522000034 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وات رتسگ  طابترا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL 380 G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ مرف  رد  جردنم  طیارش  دشاب و  یم  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  زاین  دروم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32569064-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگتسیا ینامتخاس و  تامدخ  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 11 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  الاک  دک   ) یربا تخاسریز   g10 رورس هاگتسد  کی  دیرخ   : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004829000093 زاین :  هرامش 

یهاگتسیا ینامتخاس و  تامدخ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشابیم هباشم  الاک  دک   ) یربا تخاسریز   g10 رورس هاگتسد  کی  دیرخ   " :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یهاگتسیا ،  ینامتخاس و  تامدخ  لک  هرادا   14 هقبط نهآ  هار  یزکرم  تارادا  نامتخاس  اقیرفآ - خ  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519733111 یتسپ : 

55127820-021  ، 55122800-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127816-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 172172

(( دشابیم دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک    ) ) یربا یربا تخاسریز   تخاسریز   g10g10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ "" ناونع : : ناونع 173173

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع راتسرپ 1  راضحا  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یلوسنک 41  راتسرپ  راضحا  یساش 

ددع یتشادهب 12  سیورس  لخاد  راتسرپ  راضحا  یساش 
ددع یلسنک 13  دیلک 

ددع برد 13  رس  غارچ 
1101090694001154 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اناس حرط  نیسحت  هدننک  هضرع  عجرم  استت  یتراجت  مان   TSNVG01 لدم یناتسرامیب  راتسرپ  راضحا  متسیس  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دامن لصاح  سامت  عراز  سدنهم  هرامش 09155224913  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TSNVG01TSNVG01 لدم   لدم یناتسرامیب   یناتسرامیب راتسرپ   راتسرپ راضحا   راضحا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 174174
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لد رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000968 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایشرپ هنایار  تاروگیز  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسهل  هدنزاس  روشک   DELL-EMC یتراجت مان   Power Edge R740 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  تسویپ  مالعتسا  قبط  یتسیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

44787100-021  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  تاکرمگ  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 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یراس  کرمگ  رورس  قاتا  تازیهجت  یدنبرکیپ  ارجا و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003387000023 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

شرامش  1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یراس  کرمگ  رورس  قاتا  تازیهجت  یدنبرکیپ  ارجا و  دیرخ ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4651795155 یتسپ :  دک  ردنب ،  نادیم  شبن  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52330784-011  ، 52331955-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52330293-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لدلد رورس   رورس ناونع : : ناونع 175175

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یراس   یراس کرمگ   کرمگ رورس   رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت یدنبرکیپ   یدنبرکیپ وو   ارجا   ارجا دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 176176

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

B9000 160KVA لدم  UPS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000717 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
قاتا هداد و  زکرم  هکبش و  دربراک   B 9000 لدم ایلاتیا  هدنزاس  روشک   BORRI یتراجت مان   KVA 160 ناوت  Online-Double Conversion عون  UPS الاک :  مان 

اشوک کامآ  یدیلوت  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم  یکشزپ  یتعنص و  زکارم  رورس و 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ون و  UPS اب بارخ   UPS ضیوعت - رابنا برد  لیوحت  هدنشورف و  اب  لمح  هنیزه   - BORRI دنرب  B9000 160KVA لدم  UPS هاگتسد دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاسیسات 09133251631 لوئسم  یعراز  یاقآ  اب  یگنهامه  تهج.ددرگیم  تخادرپ  ماگ  قاروا  ون   UPS غلبم یقبام 

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6259028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SERVER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001205 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant ML 350 tower G6 sff chassis server لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

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

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

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

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

B9000  160KVAB9000  160KVA  لدم لدم   UPSUPS ناونع : : ناونع 177177

SERVERSERVER ناونع : : ناونع 178178

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدنشورف  هدهع  رب  هاگشیالاپ  رد  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه   ) UPS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000590 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
قاتا هداد و  زکرم  هکبش و  دربراک   B9000FXS لدم ناریا  هدنزاس  روشک   AMAK یتراجت مان   KVA 100 ناوت  Online-Double Conversion عون  UPS الاک :  مان 

اشوک کامآ  یدیلوت  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم  رورس 
هاگتسد 38 دادعت : 

1401/12/05 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319680-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناچوق یتعنص  هاگشناد   :: 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 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  اقیقد  رورس  هاگتسدکی  تمیق  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050373000049 زاین :  هرامش 

ناچوق یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ناچوق رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9477167335 یتسپ :  دک  دهشم ،  ناچوق  هداج  رتمولیک 5  ناچوق ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

47017230-051  ، 47017231-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

47343001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UPSUPS ناونع : : ناونع 179179

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط اقیقد   اقیقد رورس   رورس هاگتسدکی   هاگتسدکی تمیق   تمیق مالعا   مالعا ناونع : : ناونع 180180

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایسراپ هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  هک  هقانم  طیارشابرورس  قاتا  تهج  تلو  12 ورپمآ یدیسا 26 یرطابددع  40 دادعتدشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092985000007 زاین :  هرامش 

نایسراپ هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  سراپ  نایار  تعنص  یناگرزاب  یدیلوت و  هدنزاس  عجرم  تعنص  یتراجت  مان   Ah 100 نایرج تدش   V 12 ژاتلو دیسا  دلیس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

سراپ نایار  تعنص  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
ددع 40 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
نایسراپ رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماسرد امتح  روتکاف  شیپو  یتناراگ  هام  1401و 18 دیلوت خیراتودشابیرطابرازه  هنالاس 100 ناوتاب  روشک  لخاددیلوت  طخ  یاراددیاب  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هلاطم  تسویپ  کرادم  دوش  لاسرا 

7977164551 یتسپ :  دک  ملعم ،  نابایخ  نایسراپ  نایسراپ ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44628025-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44623402-076 :: 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

تسویپ6257675 یاهب  مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  رتویپماک  مالقا  هحفص 123)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6258098 قاتا  یزاس  هحفص 123)درادناتسا  رورس  ( رورس

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

یتسویپ6258260 کرادم  رد  تسویپ  تاصخشم  اب  هحفص 123)رورس  رورس  ( رورس

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

رورس6258265 قاتا  تهج  رپمآ   28 تلو  12 هحفص 123)یرتاب رورس  ( رورس

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

رورس6258400 هاگتسد  ود  دیرخ  یفیک  یبایزرا  هحفص 123)ناوخارف  رورس  ( رورس

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

رتویپماک6258471 هحفص 46)تاعطق  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6258478HPE ProLiant DL-380p G10 لدم رورس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 123)دیرخ و  رورس  ( رورس

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

هنایار6258487 هحفص 123)رورس  رورس  ( رورس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هکهک   هقانم   هقانم طیارشابرورس   طیارشابرورس قاتا   قاتا تهج   تهج تلو   تلو 1212 ورپمآ ورپمآ 2626 یدیسا   یدیسا یرطابددع   یرطابددع 4040 دادعتدشاب دادعتدشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 181181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنایار6258505 هحفص 123)رورس  رورس  ( رورس

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

6258552( دشابیم هباشم  الاک  دک   ) یربا تخاسریز   g10 رورس هاگتسد  کی  دیرخ  هحفص 123)" رورس  ( رورس

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

6258571TSNVG01 لدم یناتسرامیب  راتسرپ  راضحا  متسیس  هحفص 123)دیرخ  رورس  ( رورس

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

لد6258587 هحفص 123)رورس  رورس  ( رورس

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

نامزمه6258648 یمومع  هصقانم  دیدجت  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
رورس قاتا  بصن  هیهت و  یا  هلحرم  ود   ( هچراپکی  ) یبایزرا اب 

هحفص 14) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6258942 تسیل  قبط  یراس  کرمگ  رورس  قاتا  تازیهجت  یدنبرکیپ  ارجا و  هحفص 123)دیرخ ،  رورس  ( رورس

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

6258945B9000 160KVA لدم  UPS(123 هحفص رورس  ( رورس

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

6259028SERVER(123 هحفص رورس  ( رورس

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

6259047UPS(123 هحفص رورس  ( رورس

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

تسویپ6259209 لیاف  تاصخشم  قبط  اقیقد  رورس  هاگتسدکی  تمیق  هحفص 123)مالعا  رورس  ( رورس

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

قاتا6259307 تهج  تلو  12 ورپمآ یدیسا 26 یرطابددع  40 دادعتدشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
دشاب یم  تسویپ  هک  هقانم  طیارشابرورس 

هحفص 123) رورس  ( رورس

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

یور6259388 رب  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب   Solar Winds گنیروتینام سیورس  سنسیال  هیهت 
رورس

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

فا6259558 ید  ما  شکور  هریگتسد و  لفق و  اب  تقرس  دض  تالآ  قاری  اب  قیرح  دض  هحفص 11)برد  قیرح  ( قیرح

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

هکبش6259935 تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یط6260006 یکینورتکلا  لفق  اب  تقرس  دض  هحفص 11)برد  قیرح  ( قیرح

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 " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  قبط  ًافطل  ، دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - PH بآ رد  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  یاه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن یراذگ  راب  هناماس  لخاد  ًامتح  ار  یلام 

1101091574001198 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ یتعنص  یدیلوت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ABB هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  لدم 9408  بآ  رد  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
دهج

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ًامتح ار  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  قبط  ًافطل  ، دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - PH بآ رد  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  یاه  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخ  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  تمیق  نیرتمک  تروص  رد  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ، دامن یراذگ  راب  هناماس  لخاد 

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

32912724-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0120158 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/11/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ultramat 23 نژیسکا روسنس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PHPH  بآبآ ردرد   لولحم   لولحم نژیسکا   نژیسکا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 182182

ultramat 23ultramat 23  نژیسکا نژیسکا روسنس   روسنس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 183183
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد امتح  ار  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  قبط  ًافطل  ، دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یسانش -  اوه  یاهرتماراپ  رزیالانآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن یراذگ  راب  هناماس 

1101091574001202 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هداد شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   THEODOR FRIEDRICHS یتراجت مان  لدم 3032.0000  یسانشاوه  جنس  تبوطر  امد و  رتماراپ  یتلوم  روسنس  الاک :  مان 
هیاراپ یزادرپ 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ راب  هناماس  لخاد  امتح  ار  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  قبط  ًافطل  ، دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یسانش -  اوه  یاهرتماراپ  رزیالانآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  تمیق  نیرت  ناپ  تروص  رد  یتح  یداهنشیپ  تمیق  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .دامن 

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

32912724-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  دک  ناریا  ژویفرتناس /  روسنس  یاضاقت 0130428  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009584 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارتسگ کادآ  دیدارف  هدننک  هضرع  عجرم   HETTICH یتراجت مان  یهاگشیامزآ  ژویفیرتناس   E906 هعطق روسنس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  دک  ناریا  ژویفرتناس /  روسنس  یاضاقت 0130428   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسانشاوه یسانشاوه جنس   جنس تبوطر   تبوطر وو   امد   امد رتماراپ   رتماراپ یتلوم   یتلوم روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 184184

دوش دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   امتح   امتح ژویفرتناس   / / ژویفرتناس روسنس   روسنس   0 1304280130428 یاضاقت   یاضاقت ناونع : : ناونع 185185
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6258200B and K ریاف یلپمآ  ژراش  نشربیاو و  روسنس  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 8)هصقانم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6258973PH بآ رد  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  یاه  هحفص 135)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

6259286ultramat 23 نژیسکا روسنس  هحفص 135)نیمات  روسنس  ( روسنس

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

6259524B&K ریاف یلپمآ  ژراش  نشربیاو و  روسنس  هحفص 8)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یسانشاوه6259682 جنس  تبوطر  امد و  رتماراپ  یتلوم  روسنس  هحفص 135)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

یرزیل6259833 امد  هحفص 102)روسنس  )  accessaccess

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

دوش6260141 هعجارم  تسویپ  هب  امتح  ژویفرتناس  / روسنس  هحفص 135)یاضاقت 0130428  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود یا  هلحرم  ود  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ید  19 :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257758 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/12/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

طساو چیئوس  کسویک و  یاه  هاگتسد  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تالماعم یارب  نیمضت  هماننآ  قباطم  نیماضت  ریاس  هئارا  ای  یکناب  همانتنامض  ای  یدقن  هدرپس  نیمضت : غلبم  هناماس 2001001056000026 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  4.000.000 دانسا :  دیرخ  هنیزه  لایر - غلبم 000ر000ر591ر9  هب  یتلود ،

تالماعم لوبق  یلاع  نویسیمک  هریاد  یزادرپراک ، لکهرادا  ناریا ، یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف ، نابایخ  ، نارهت یناشن :  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طساو طساو چیئوس   چیئوس وو   کسویک   کسویک یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 186186

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

یکینورتکلا مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

150418 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

srm.kscco.ir :: عبنم :: 1401/11/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تیمیل  هتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

setadiran.ir :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس  سراپ  یزاگ  یرپمآ  رکیرب 1250  لپ  دیرخ  زاین :  یلک  حرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   SIEMENS یراجت مان   A 5 نایرج تدش   7VK61 لدم یرس 4  رکیرب  یتظافح  هلر  الاک  مان 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار  تمس  زیدناش  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ  لیکو  راولب  یاهتنا   :: سردآ سردآ

05136103000 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

05136103099 :: 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

طساو6257758 چیئوس  کسویک و  یاه  هاگتسد  هحفص 137)ینابیتشپ  چیئوس  ( چیئوس

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

6258284switch HP 1930-PN:JL682A(46 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6259356 اتید  هحفص 46)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل هتسد   هتسد ناونع : : ناونع 187187

چیئوس چیئوس سراپ   سراپ یزاگ   یزاگ یرپمآ   یرپمآ   12501250 رکیرب   رکیرب لپلپ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 188188

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

.تروپ6259399 وکسیس 24 و 12  هکبش  هحفص 46)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6259442 تیمیل  هحفص 137)هتسد  چیئوس  ( چیئوس

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

6259738(EDMI روتنک یارب  یرتاب  رتمرواپ و  چیئوس ، مدوم ،  ) یطابترا هحفص 46)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ6259803 لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  - هنایار هکبش  رتور   - یناگیاب یا و  هناخریبد  هحفص 46)رنکسا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6259877 سراپ  یزاگ  یرپمآ  رکیرب 1250  لپ  هحفص 137)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6259935 تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

چیئوس6260076 رتور و  هحفص 46)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: 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 19 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیفروا تس  و  رگلمع )  ) لاکیناکم چوس  ریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000990 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناگنپ سراپ  یسدنهم  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم   in 14 یپوت ریش  دربراک  لماک  رگلمع  الاک :  مان 

تس 8 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

زربلا رتسگ  نمیا  راس  اوه  هدننک  هضرع  عجرم   ATLAS COPCO یتراجت مان   GA37/55 هدرشف یاوه  روسرپمک  روتوم  یکدی  مزاول  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 8 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیفروا سیفروا تستس   وو   رگلمع ) ) رگلمع  ) ) لاکیناکم لاکیناکم چوس   چوس ریش   ریش ناونع : : ناونع 189189

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  ردنب  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 19 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  یقرب  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095076000070 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
|- تاو  18| باهش سراپ   | تنسورولف پمال  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

کیرتکلا امار   | پمال سنارت )  ) تسالاب الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
Norman Lamps  | پمال رتراتسا  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

2289| تاو  55| مراص رون   | HID میدس راخب  راشفرپ  پمال  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
لسوتف دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

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

یکیرتکلا یاناسر  بسچ  راون  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
روتکاتنک الاک :  مان 

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

رمیات هلر  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
جنسرپمآ ای  جنسژاتلو  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

 ( هر ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب دات  یگنهامه و  تهج  اهالاک .  دات  هب  طونم  هزاتمم  یاه  یتخادرپ  زا  سپ  یرادرهش و  یگنیدقن  هب  هجوت  اب  رتشیب  ای  هام  هس  یط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  تاسیسات  دحاو 

6356148984 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هللا  تیآ  راولب  ینیمخ - ماماردنب  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52222020-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52222021-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 190190

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  ردنب  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 19 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  یقرب  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095076000070 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
|- تاو  18| باهش سراپ   | تنسورولف پمال  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

کیرتکلا امار   | پمال سنارت )  ) تسالاب الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
Norman Lamps  | پمال رتراتسا  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

2289| تاو  55| مراص رون   | HID میدس راخب  راشفرپ  پمال  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
لسوتف دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

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

یکیرتکلا یاناسر  بسچ  راون  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
روتکاتنک الاک :  مان 

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

رمیات هلر  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
جنسرپمآ ای  جنسژاتلو  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

 ( هر ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب دات  یگنهامه و  تهج  اهالاک .  دات  هب  طونم  هزاتمم  یاه  یتخادرپ  زا  سپ  یرادرهش و  یگنیدقن  هب  هجوت  اب  رتشیب  ای  هام  هس  یط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  تاسیسات  دحاو 

6356148984 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هللا  تیآ  راولب  ینیمخ - ماماردنب  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52222020-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52222021-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ هبهب   یقرب   یقرب مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 191191

یقرب یقرب تاعطق   تاعطق ملق   ملق   2525 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 192192

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 15 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6259101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب تاعطق  ملق  دیرخ 25  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005802 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلر دیر  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
یسیطانغمورتکلا هلر  الاک :  مان 
ددع 90 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
یسیطانغمورتکلا هلر  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
یسیطانغمورتکلا هلر  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
ترا دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 95 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 
یرارطضا فقوت  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

( دیلک  ) چوس ورکیم  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
ترا دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 
ترا دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم دودرم  داهنشیپ  لک  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  تیشاتید  گولاتاک و  هارمه  هب  الاک  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22242-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 171 ھحفص 142 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tz5x8q6w4ubpv?user=37505&ntc=6259101
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6259101?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

سیفروا6258824 تس  و  رگلمع )  ) لاکیناکم چوس  هحفص 139)ریش  چوس  ( چوس

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

یقرب6259092 هحفص 139)مزاول  چوس  ( چوس

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

تسویپ6259096 هب  یقرب  هحفص 139)مزاول  چوس  ( چوس

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

یقرب6259101 تاعطق  ملق  هحفص 139)دیرخ 25  چوس  ( چوس

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

هکبش6259356 اتید  هحفص 46)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.تروپ6259399 وکسیس 24 و 12  هکبش  هحفص 46)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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لیبدرا یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

All in One - Rack -Camera تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050091000047 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناتسهل هدنزاس  روشک  تاعالطا  یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SX20 لدم یریوصت  یتوص و  متسیس  رگشزادرپ  الاک :  مان 

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

هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   N521.663 لدم هکبش  تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 45 قمع  U 9 عافترا ورو  حرط   in 19 درادناتسا اب  هنایار  تازیهجت  کر  الاک :  مان 

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

DELL یتراجت مان   U 42 زیاس لدم 4210  هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
سیرتام تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   AE203G-T i5 لدم  All in One هنایار الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5614995835 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  داهج  نادیم  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336030-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357353-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6257916 هحفص 87)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6258044All in One - Rack -Camera(143 هحفص توص  ( توص

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

سنارفنک6259828 نلاس  توص  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  هحفص 24)هیهت ،  نیبرود  ( نیبرود

All in One -  Rack  -CameraAll in One -  Rack  -Camera ناونع : : ناونع 193193
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رویسر6259888 اب  بوغرم  میسیب  نوفورکیم  .ددع  کی   . jasco.2004 وکساج چنیا  ویتکا 15  دناب 
یثوتولب

هحفص 24) نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک ، یعامتجا  همیب  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه  ، DDR4 گیگ مر 8   - CORI5-6400 لتنیا  CPU، سراپ نیرگ  سیک   - ASUS H310 HDMI دروب تاصخشم  اب  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماس روتینام 20  - دروبیک سوم و  نیرگ 380  رواپ  تیابارت -  کی 

1101093209000173 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک   یعامتجا  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   LS20BF520HH لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
کینورتکلا ماس 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

GREEN یتراجت مان   Extreme لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

گیگ مر 8   - CORI5-6400 لتنیا وی  یپ  یس  سراپ -  نیرگ  سیک   - ASUS H310 HDMI دروب ردام  تاصخشم (  اب  هدش  لبمسا  هنایار  سیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ماس روتینام 20  دروبیک - سوم و  تاو -  نیرگ 380  رواپ  تیابارت -  کی  دراه  - DDR4

1574844514 یتسپ :  دک  کالپ 170 ،  تسپ -  هرادا  بنج  زاریش -  راهب  نابایخ  یادتبا  - ریت تفه  نادیم  نارهت -  ناتسا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84680000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88325226-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکی دراه   دراه  ، ، DDR4DDR4  گیگ گیگ   88 مرمر    -  - CORI5-6400CORI5-6400 لتنیا   لتنیا   CPUCPU،، سراپ سراپ نیرگ   نیرگ سیک   سیک  - - ASUS H310  HDMIASUS H310  HDMI دروب   دروب تاصخشم   تاصخشم اباب   سیک   سیک ناونع : : ناونع
ماس ماس   2 020 روتینام   روتینام -- دروبیک دروبیک وو   سوم   سوم   380380 نیرگ   نیرگ رواپ   رواپ تیابارت -  -  تیابارت

194194
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام لارتناس  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000628 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   SAHAND Pro لدم یکشزپ  لارتناس  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گنیروتینام لارتناس  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام لارتناس   لارتناس متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 195195

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یناوخ ) هیبش   ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل زمرق 3 و 1.5  رد  سکاب  یتفیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092570000154 زاین :  هرامش 

( یناوخ هیبش  ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان   D-S لدم یا  هرقن  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW2200 لدم  in 22 هنایار روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  کرامناد   CONTEX یتراجت مان   HD3630 لدم  A0 دیفس هایس و  یگنر و  تعرس  رپ  هشقن  رنکسا  الاک :  مان 

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

یواشیبغ دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   RICOH/NRG یتراجت مان   MP7001 لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک جرد  رب  هوالع  یلصا  روتکاف  رد  یمازلا و   irc دک روتکاف  شیپ  رد  دشاب و   irc دک یاراد  الاک  یمازلا .   imed ههام - هیوست 3  - ناگیار لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب سنج  یور  رب  الاک  تلاصا  بسچ  رب  یاراد  الاک  .دوش  جرد  مه  ربمان  تال  امتح   irc

8714673453 یتسپ :  دک  یتخت ،  هاگشاب  یوربور  یتشهب - دیهش  نابایخ  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55460199-031  ، 55460180-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55441170-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکف سکف وو   رنکسا   رنکسا وو   رتنیرپ   رتنیرپ وو   یپک   یپک هراک   هراک دنچ   دنچ هاگتسد   هاگتسد -- هشقن هشقن رنکسا   رنکسا هنایار -  -  هنایار روتینام   روتینام هنایار -  -  هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 196196

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ...( یلارت و ید و  یا  لا  درس  درون  - ماکلتارمک - ارمکده - چنیا لاکیدم 32  روتینام  لماش  ) قلح شوگ و  نژیودنآ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694001159 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ یلخاد  بط  هدننک  هضرع  عجرم   PENTAX هدنزاس عجرم   ED-3480TK لدم یکشزپ   flexible پوکسودنآ هاگتسد  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لاس  کی  تروص  هب  هیوست 

.دامن لصاح  سامت  عراز  سدنهم  هرامش 09155224913  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...(  ...( وو یلارت   یلارت وو   یدید   یایا   لالا   درس   درس درون   درون -- ماکلتارمک ماکلتارمک -- ارمکده ارمکده -- چنیا چنیا   3232 لاکیدم   لاکیدم روتینام   روتینام لماش   لماش )) قلح قلح وو   شوگ   شوگ نژیودنآ   نژیودنآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 197197

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشدازآ 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 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  گرب  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  قبط  رتنیرپ ) - رنکسا روتینام - سیک -  یرتویپماک (  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050357000001 زاین :  هرامش 

رهشدازآ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مالعتسا  گرب  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  قبط  رتنیرپ ) - رنکسا روتینام - سیک -  یرتویپماک (  تازیهجت  دیرخ  - 

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

1401/11/25 زاین :  خیرات 
رهش دازآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مالعتسا  گرب  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  قبط  رتنیرپ ) - رنکسا روتینام - سیک -  یرتویپماک (  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4891848397 یتسپ :  دک  نارمچ ،  دیهش  نابایخ  شبن  یتشهب  دیهش  نابایخ  رهش ،  دازآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35731550-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35731550-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رتنیرپ ) ) رتنیرپ -- رنکسا رنکسا روتینام - - روتینام سیک -  -  سیک یرتویپماک (  (  یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 198198

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP LaserJet 1606dn رتنیرپ ددع  چنیا LED و 1  گنوسماس 21  روتینام  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دینک هفاضا  یداهنشیپ  تمیق  هب  ار  لقن  لمح و  ترجا  .تسا  لاس  رخآ  هیفصت  تخادرپ  نامز 

1101000383000749 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

LCD |US Micro تباث رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
1000a| یپ چا   | یرزیل رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

HP LaserJet 1606dn رتنیرپ ددع  چنیا LED و 1  گنوسماس 21  روتینام  ددع   4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک هفاضا  یداهنشیپ  تمیق  هب  ار  لقن  لمح و  ترجا  .تسا  لاس  رخآ  هیفصت  تخادرپ  نامز 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332500-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ وو   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 199199

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  تنامض و  اب  سالپ  یج  دنرب  چنیا  روتینام 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274001419 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  تنامض و  اب  سالپ  یج  دنرب  چنیا  روتینام 22  - 

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

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

ندوبن دات  دروم  تروص  رد  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب  لاسرا و  هنیزه  یراک  زور  یلا 45  روتکاف 30  سنج و  لاسرا  دعب  یتخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هداد  تشگرب  هرادا  ینف  دحاو 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

42172900-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یا  هفرح  ینف و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   یتناراگ   یتناراگ وو   تنامض   تنامض اباب   سالپ   سالپ یجیج   دنرب   دنرب چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 200200

اباب هنایار   هنایار دیلک   دیلک هحفص   هحفص هنایار -  -  هنایار دربردام   دربردام  - - کسید کسید دراه   دراه  -  - DDR4DDR4  هنایار هنایار مرمر   هنایار -  -  هنایار یایا   هتسه   هتسه   66 ویوی   یپیپ   یسیس   هنایار   - - هنایار کیفارگ   کیفارگ تراک   تراک ناونع : : ناونع
هنایار هنایار لماک   لماک هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم  -  - LCDLCD  روتینام روتینام  - - P4P4  هنایار هنایار سیک   سیک - - USBUSB  تروپ تروپ

20120 1
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تسویپ تسرهف  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094867000022 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MSI یتراجت مان   GB 8 تیفرظ  RADEON RX 6600 XT MECH 2X 8G لدم هنایار  کیفارگ  تراک  الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لتنیا  یتراجت  مان   I7 8700 لدم هنایار  یا  هتسه  وی 6  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   G9 2133 لدم  GB 16 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  لاتیجید  نرتسو  یتراجت  مان   WD JS 8MB SATA لدم  GB 250 تیفرظ کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

اکیئار تراجت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   P6X58 EPRO لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   BEYOND یتراجت مان   PS2 BK2250 لدم  USB تروپ اب  هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
گنوسماس  1953BW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

روبص یلع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN هدنزاس عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   GP430A-ES لدم  W 430 ناوت هنایار  لماک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسا ،  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  داجس -  ماما  راولب  زا  دعب  یرسک - )  یرفعج (  دیهش  نابایخ  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6718953114

37242569-083  ، 37240061-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37240062-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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لیبدرا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یتسویپ 5  تسیل  قبط  رتویپماک  یلخاد  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یج 3  لا  لدم   20mk40 ید یا  لا  روتینام 

1101091356000080 زاین :  هرامش 
لیبدرا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دعب باسح  هیوست  .دوشیم  هتفرگ  لیوحت  تسیل  قبط  اقیقد  مالقا.لیبدرا  تفن  تکرش  برد  لیوحت  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هزور  مالقا 10  لیوحت  زا 

5613765441 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرشداهج  نادیم  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331551-045  ، 3331551-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356827-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام روتینام رتویپماک -  -  رتویپماک یلخاد   یلخاد تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 202202

رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 203203

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

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

زا 171 ھحفص 153 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mffafww338g9c?user=37505&ntc=6258356
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6258356?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نامرک ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  تابس  احم  ناوید  تهج  رتویپماک  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001275000319 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدارم ملاس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DVD WR لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

DELL یتراجت مان   E207WFPC لدم  in 20 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
جوم اواف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   WD1002FBYS لدم  TB 1 تیفرظ  Internal کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Power full لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
ناماس تراجت  اتمه  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   PNY یتراجت مان   RAM DDR3 1600 لدم  GB 4 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   HEWLETT PACKARD CO هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   CPU 7520 لدم  GHz 1/86 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ناینامرف تراجت  کربلگ  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نیپساک لحاس  نامسآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   AUSTRON یتراجت مان   E3 لدم هنایار  لماک  درب  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CHINA ELECTRONICS SHENZHEN COMPANY هدنزاس عجرم   VI لدم هنایار  رواپ  لماک  نف  الاک :  مان 

نطو شیدنا  ایوپ 
تس 2 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   FARASOO یتراجت مان   FOM-3513RF لدم هنایار  سوام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف هئارا  مدع  دیامن  مادقا  تمیق  هئارا  هب  تبسن  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  دیاب  تمیق  هدنهد  داهنشیپ  هدوب و  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  اه  تمیق  هدش و  یقلت  طیارش  شریذپ  مدع  هلزنم  هب  تسویپ  هدش  لیمکت 

7614656394 یتسپ :  دک  اروشاع ،  نادیم  شبن  - روپسابع دیهش  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31272093-034  ، 31272000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32736610-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کساج ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  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 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ید یا  لا  روتینام  هاگتسد  کی  لسن 11  یتسویپ  تاصخشم  سیک  هاگتسد  دادعت 1  لسن 11 و  ( بات پل  ) هاگتسد دادعت 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرزیلرگپاچ هاگتسد  یج 5  لا  چنیا  22

1101004538000006 زاین :  هرامش 
کساج ناتسرهش  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

عجرم  LENOVO یتراجت مان   IDEAPAD GAMING3 i5 10H-16GB-1TB+256GB SSD-4GB 1650 لدم  in 15/6 زیاس پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
نایفرشا یداه  هدننک  هضرع 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
اتنپس متسیس  اهم  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN PARS یتراجت مان   MIDDLE TOWER لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 1005  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

انمض دشاب و  یم  کساج  ناتسرهش  هاگشورف  تیولوا  دشاب  یتکرش  ربتعم  یتناراگ  یاراد  یلم و  درادناتسا  بسچرب  یاراد  دشاب  یناریا  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم الاک  لیوحت  زا  دعب  هام  الاک 6  تخادرپ  هنیزه 

7979139849 یتسپ :  دک  شرورپ ،  شزومآ و  تیریدم  یتشهب -  دیهش  نابایخ  کساجردنب -  کساج ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33705041-076  ، 42521418-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42521418-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرزیلرگپاچ یرزیلرگپاچ چنیا - - چنیا 2222 یدید   یایا   لالا   روتینام   روتینام سیک -  -  سیک بات - - بات پلپل   ناونع : : ناونع 204204

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ یا  هقطنم  قرب  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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  روتینام  هارمه  هب  لماک  رتویپماک  سیک  تاعطق  هعومجم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000744 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلودبع ریما  هدنزاس  عجرم  یلودبع  ریما  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  اوآ  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
گیتا یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   LM2230WT لدم  in 22 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نمات  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتینام   روتینام هارمه   هارمه هبهب   لماک   لماک رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 205205
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برغ یا  هقطنم  قرب  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 15 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000747 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هداد  غلبم  ینف  تاصخشم  هب  هجوت  اب  دشابیم .  یمازلا  یریگیپ  تهج  سامت  هرامش  جرد  دشابمی .  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  یتناراگ 

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 206206

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنارف  4K یرتم لباک 10  + M551 پراش چنیا  یتعنص 55  روتینامامازلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001434000533 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SHARP یتراجت مان   PN-VU551 لدم  in 55 زیاس یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ماهبا  / یلصا یتناراگاب   NEW لانیجروا و الاک  / دنس تبث  یفیک و  لرتنک  زا  سپ  هام  ود  تخادرپ  ددرگ / یراذگ  تمیق  هدش  رکذ  لدم  افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09133024632 یدباع سدنهم  مالعتسا 

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

36693409-031  ، 36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6259278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام هدنرادهگن  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001212 زاین :  هرامش 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   MS2 لدم روتینام  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنارف تنارف   44KK  یرتم یرتم 1010 لباک   لباک  + + M551M551 پراش پراش چنیا   چنیا   5555 یتعنص   یتعنص روتینامامازلا   روتینامامازلا ناونع : : ناونع 207207

روتینام روتینام هدنرادهگن   هدنرادهگن هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 208208

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  ناشاک  یلعوب  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  فیدر 3 )  ) روتینام ددع  و 1  فیدر 2 )  ) ddr3 گیگ تیفرظ 4  اب  مر  ددع  و 2  فیدر 1 )  ) رتویپماک سیک  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاه  لیاف 

1101092571000003 زاین :  هرامش 
ناشاک یلعوب  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان   D-S لدم یا  هرقن  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
نایدوعسم لامج  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   KINGSTON یتراجت مان   DDR3 لدم  GB 4 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  شورف  زا  سپ  تامدخ  راب و  لاسرا   . دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  تالوصحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناریا یالاک  یناریا ، دنرب  دوجو  تروص  رد  .ددرگ  رداص  زکرم  نآ  مسا  هب  دیاب  روتکاف  دشابیم و  لگدیب  نارآ و  ع )  ) لضفلاوبا ترضح  هاگنامرد  تهج  تساوخرد 

.دوشیم یرادیرخ 

8715613973 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  بنج  نمهب - نابایخ 22  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55442121-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55471010-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ددع   ددع   11 وو     ddr3ddr3  گیگ گیگ تیفرظ  44   تیفرظ اباب   مرمر   ددع   ددع   22 وو   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ددع   ددع   22 ناونع : : ناونع 209209

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 20 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  ساسا  رب  روتینام  رتویپماک و  لماک  سیک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004526000184 زاین :  هرامش 

نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم و  ، یراذگ تمیقو  هعلاطم  قیقد  روطب  تسویپ  لیاف  کرادم  امازلا  تسویپ  تسیل  تاصخشم  ساسا  رب  روتینام  رتویپماک و  لماک  سیک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  اضما و 

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

33372109-054  ، 33295779-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295774-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   رتویپماک   رتویپماک لماک   لماک سیک   سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 102 10
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شخب ضایف  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 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6259702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت نفلت   / دشاب یم  یمازلا  هطوبرم  مزاول  شورف  زوجم  نتشاد   / تسویپ طیارش  قبط  یناریا  روتینام  ددع  دادعت 4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم 02166861524 سانشراک 
1101093321000022 زاین :  هرامش 

شخب ضایف  دیهش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گنهامه هطوبرم  سانشراک  اب  ماهبا  هنوگره  نتشاد  تروص  رد   / دوش یرازگراب  هناماس  رد  دادجمو  دوش  ءاضما  رهمو  تنیرپ  هناماس  زا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش یرازگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ   / دامرفب

1345694986 یتسپ :  دک  نمهب ،  کینیلک 22  یلپ  رهشرذا  هچوک  شبن  - یدازآ خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6638090-021  ، 66380950-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66380950-021 :: 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

6257822CORI5- لتنیا  CPU، سراپ نیرگ  سیک   - ASUS H310 HDMI دروب تاصخشم  اب  سیک 
روتینام 20 - دروبیک سوم و  نیرگ 380  رواپ  تیابارت -  کی  دراه   ، DDR4 گیگ مر 8   - 6400

ماس

هحفص 145) روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6257905 لارتناس  هحفص 145)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

سکف6257915 رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  - هشقن رنکسا  هنایار -  روتینام  هنایار -  هحفص 145)سیک  روتینام  ( روتینام

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

درس6258036 درون  - ماکلتارمک - ارمکده - چنیا لاکیدم 32  روتینام  لماش  ) قلح شوگ و  نژیودنآ  هاگتسد 
 ...( یلارت و ید و  یا  لا 

هحفص 145) روتینام  ( روتینام

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

رد6258142 هدش  مالعا  تاصخشم  قبط  رتنیرپ ) - رنکسا روتینام - سیک -  یرتویپماک (  تازیهجت  دیرخ 
تسویپ مالعتسا  گرب 

هحفص 145) روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ6258301 هحفص 145)روتینام و  روتینام  ( روتینام

روتینام روتینام ددع   ددع دادعت  44 دادعت ناونع : : ناونع 2 112 1 1
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

شورف6258304 زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  تنامض و  اب  سالپ  یج  دنرب  چنیا  هحفص 145)روتینام 22  روتینام  ( روتینام

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

6258347 - کسید دراه   - DDR4 هنایار مر  هنایار -  یا  هتسه  وی 6  یپ  یس  هنایار  - کیفارگ  تراک 
عبنم  - LCD روتینام  - P4 هنایار سیک  - USB تروپ اب  هنایار  دیلک  هحفص  هنایار -  دربردام 

هنایار لماک  هیذغت 

هحفص 145) روتینام  ( روتینام

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

روتینام6258356 رتویپماک -  یلخاد  هحفص 145)تاعطق  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6258471 هحفص 46)تاعطق  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتویپماک6258500 متسیس  هحفص 145)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یرزیلرگپاچ6258564 چنیا - ید 22 یا  لا  روتینام  سیک -  بات - هحفص 145)پل  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6258970 تاصخشم  قبط  روتینام  هارمه  هب  لماک  رتویپماک  سیک  تاعطق  هحفص 145)هعومجم  روتینام  ( روتینام

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

ورین6259068 هیذغت  متسیس  گنیروتینام  تیریدم و  تهج  تازیهجت  هحفص 46)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتویپماک6259107 هحفص 145)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

تنارف6259122  4K یرتم لباک 10  + M551 پراش چنیا  یتعنص 55  هحفص 145)روتینامامازلا  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6259278 هدنرادهگن  هحفص 145)هیاپ  روتینام  ( روتینام

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

یور6259388 رب  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب   Solar Winds گنیروتینام سیورس  سنسیال  هیهت 
رورس

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روتینام6259589 ددع  گیگ ddr3 و 1  تیفرظ 4  اب  مر  ددع  رتویپماک و 2  سیک  ددع  هحفص 145)2  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6259657 رتویپماک و  لماک  سیک  هحفص 145)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6259702 ددع  هحفص 145)دادعت 4 روتینام  ( روتینام
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

یالاک6257783 یزاس  هریخذ  زکارم  رد  هتسبرادم  یاهنیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
یساسا

هحفص 24) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6257916 هحفص 87)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6258183IP هتسبرادم متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تایلمع  هحفص 87)ماجنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6258210 ..... تکاد و  - روتپادآ سنمیز  یسم  لباک  رتم  هحفص 87)1500 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6258798( مئامض رد  تامدخ  یلک  حرش   ) هتسبرادم نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 87)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6258969 رادم  نیبرود  هحفص 87)رتست  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " 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

گنیروتینوم6260105 قیقد  رازبا  مزاول  هحفص 8)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  زا  تمیق  روتکاف و  شیپ  هئارا  تهج  تسویپ .  لیاف  تاصخشم  اب  سنارفنک  نوفورکیم  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هدافتسا   2244200511000001
1201001326000187 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 159 ،  قودنص  - یزکرم نامتخاس  - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6357173691

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سنارفنک نوفورکیم   :: 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

سنارفنک6258054 نوفورکیم  هحفص 163)متسیس  سنارفنک  ( سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2 122 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره قرب  دیلوت  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 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6257748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  هکبش  ویسپ  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  یدربهار .  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007021000254 زاین :  هرامش 

ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917164917 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33591700-076  ، 33564900-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33591706-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  هدش  یراذگ  راب  ینف  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  یمامت  رازفا و  مرن  اب  اراک  یهد  تبون  هنایار  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003465000104 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
هناماس رد  هدش  یراذگ  راب  ینف  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  یمامت  رازفا و  مرن  اب  اراک  یهد  تبون  هنایار  هاگتسد  - 

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

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

وجاوخ لپ  ناهفصا -  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  هناخوراد  لحم  رد  لیوحت  هدوزفا -  شزرا  یهاوگ  یمسر -  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8164676434 یتسپ :  دک  داتس ،  نامتخاس  هناخ  هنیئا  راولب  وجاوخ  لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36640045-031  ، 36610041-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36619098-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش اباب   هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن یدربهار .  .  یدربهار تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 2 132 13

تاقلعتم تاقلعتم یمامت   یمامت وو   رازفا   رازفا مرن   مرن اباب   اراک   اراک یهد   یهد تبون   تبون هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2 142 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هلسلس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090069000037 زاین :  هرامش 

هلسلس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   VIRDI هدنزاس عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   VIRDI یتراجت مان   AC7000 لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

رازفا مرن  یایند  نازادرپ  هدیا  هدننک 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
هلسلس رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891611147 یتسپ :  دک  رتشلا ،  تشادهب  هکبش  هلسلس  ناتسرهش  ناتسرل  ناتسا  هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32528955-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32528955-066 :: 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

تسویپ6257748 طیارش  اب  هکبش  ویسپ  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  یدربهار .  تامدخ  هحفص 164)هئارا  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

ددرت6257749 لرتنک  یاهمتسیسهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 78) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تسویپ6257920 دانسا  حرش  هب  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  لانیجیروا  هحفص 27)لوصحم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاقلعتم6258086 یمامت  رازفا و  مرن  اب  اراک  یهد  تبون  هنایار  هحفص 164)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تشگنا6258338 رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هحفص 164)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یکشزپ و6258480 تازیهجت  تاریمعت  تشادهگن و  تیریدم  رازفا  مرن  هنایار -   USB لرتنک هتسد 
هیلقن

هحفص 27) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هجدوبو6258612 یلام  روما  هب  ینارمع  یاه  هژورپ  لاصتا  تهج  ینارمع  رازفا  مرن  هحفص 27)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تشگنا تشگنا رثا   رثا وو   هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2 152 15

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6258801A0 زیاس رد   GIS هشقن ددع  هحفص 27)دیرخ 30  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کنارت 62590630111 پیس  طوطخ  تراک  هحفص 27)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیمز6259365 مولع  رد  نآ  دربراکو   GMTSAR رازفا مرن  اب  ییانشآ  یشزومآ  هرود  تمدخ  هحفص 27)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناخباتک6259518 دانسا و  نامزاس  تمدخ  زیم  یزاس  هدایپ  هحفص 27)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیریدم6259858 رازفا  مرن  یزاس  یموبودیلوت  هصقانم  دیدجت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یرادرهش یزاس  هچراپکی 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دس6259456 کینورتکلا  تظافح  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  نیمات  هحفص 87)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه6259989 هاگتسیا  یارب  هتکرح  شش  لیقثرج  هاگتسد  یزادنا 6  هار  بصن و  لمح  هیهت  یراذگاو 
متسیس یارجا  بصن و  هیهت  رتمیلیم -  تماخض 5/5  اب  چنیا  ادج 6  یدالوف  هلول  ژاپمپ  -

دس یریوصت  تراظن 

هحفص 24) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تراظن6260059 هناماس  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
عیزوت قوف  لاقتنا و  یاه  تسپ  ینوماریپ  طیحم  یریوصت 

هحفص 24) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تسویپب 1 شیامن  هدرپ  روتکژرپوئدیو و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یرازگرابروتکاف  شیپ.دشابیم  هباشمدک  ناریا 

ددرگ مالعا  یلک  تروص  هبو  تسویپ  تسیل  ساسارب  یداهنشیپ  غلبم 
1101001407000251 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا شزومآ  یناگرزاب  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   180x180 cm داعبا روتکژورپ  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EL PL R03-EB GXXX REAR WIDE لدم روتکژرپ  وئدیو  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52323114-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ 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

یرازگرابروتکاف6258354 شیپ.دشابیم  هباشمدک  ناریا  لیاف  تسویپب 1 شیامن  هدرپ  روتکژرپوئدیو و 
ددرگ مالعا  یلک  تروص  هبو  تسویپ  تسیل  ساسارب  یداهنشیپ  غلبم  ددرگ 

هحفص 167) روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ساسارب ساسارب یداهنشیپ   یداهنشیپ غلبم   غلبم ددرگ   ددرگ یرازگرابروتکاف   یرازگرابروتکاف شیپ.دشابیم   شیپ.دشابیم هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا لیاف   لیاف 11 تسویپب   تسویپب شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ وو   روتکژرپوئدیو   روتکژرپوئدیو ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ مالعا   مالعا یلک   یلک تروص   تروص هبو   هبو تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل

2162 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یسودرف  هاگشناد   :: 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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنژاوآ یتناراگ  اب  - EB-X06 لدم نوسپا  روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000580 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یچومل شرآ  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EPSON یتراجت مان   EB-X05 لدم یفقس  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  داتس  هناماس  قبط  تخادرپ  دنیارف  هدننک - نیمات  اب  هاگشناد  ات  عوجرم  ای  دات و  لیوحت و  لمح و  هنیزهدشاب  تساوخرد  قباطم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.38804013 .دامن لصاح  سامت  هرامش  اب  زاین  تروص  رد.دشاب  یم  یراک  زور  هدزناپ  زا  سپ  هطوبرم  سانشراک  دات  لیوحت و 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38804013-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنژاوآ گنژاوآ یتناراگ   یتناراگ اباب   - - EB-X06EB-X06 لدم   لدم نوسپا   نوسپا روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 2 172 17

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

رهشمرخ ییایرد  نونف  مولع و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6258787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009029000013 زاین :  هرامش 

رهشمرخ ییایرد  نونف  مولع و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یئالث ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   2/5x2/5 m داعبا یراوید  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

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

اناداپسا تینارگ  تشهب  تشه  هدننک  هضرع  عجرم   SOMITA یتراجت مان  لدم 805  روتکژورپ  وئدیو  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6419934619 یتسپ :  دک  ییایرد ،  نونف  مولع و  هاگشناد  بلاط -  یبا  نبا  یلع  راولب  رهشمرخ -  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53533321-061  ، 53536556-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53536556-061 :: 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

گنژاوآ6258087 یتناراگ  اب  - EB-X06 لدم نوسپا  روتکژورپ  هحفص 168)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژورپ6258787 وئدیو  هیاپ  یراوید  - شیامن  هحفص 168)هدرپ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو هیاپ   هیاپ یراوید   - - یراوید شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ ناونع : : ناونع 2 182 18

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تانبرک6257958 یلپ  هرک  یاهمتسیسهرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 78) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6259020( پالور  ) یقرب یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 78) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یتسویپ6259631 مالعتسا  تسیل  قبط  یدالوف  هغیت  یقرب  هرکرک  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 78) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6259903( یقرب هرکرک   ) پآ لور  تازیهجت  بصن  ارجا و  یاهمتسیسدیرخ ،  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 78) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000498 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6260069 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راب  هرت  هویم و  یزکرم  نادیم  کیفارت  لرتنک  تینما و  مظن و  ینابهگن ، تامدخ  ماجنا  تهج  تمدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

راب هرت  هویم و  یزکرم  نادیم  کیفارت  لرتنک  تینما و  مظن و  ینابهگن ، تامدخ  ماجنا  تهج  تمدخ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/03/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یعرف 63/1 هچوک 63  سردم  راولب  رصع  یلو  نادیم  زاریش   ، 7154646713 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کیفارت لرتنک   :: 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

یزکرم6260069 نادیم  کیفارت  لرتنک  تینما و  مظن و  ینابهگن ، تامدخ  ماجنا  تهج  تمدخ  دیرخ 
راب هرت  هویم و 

هحفص 171) کیفارت  ( کیفارت لرتنک   لرتنک

راب راب هرت   هرت وو   هویم   هویم یزکرم   یزکرم نادیم   نادیم کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک وو   تینما   تینما وو   مظن   مظن ینابهگن ، ، ینابهگن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا تهج   تهج تمدخ   تمدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 192 19

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