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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

140 1140 1 نمهب   نمهب هبنشکی  2323   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   248هکس ,510 , 000248 ,510 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   ,434رالد 100434, تاراما100 تاراما مهرد   124,630124,630مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   235,990هکس , 000235,990 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   316رالد ,600316 سیئوس600, سیئوس کنارف   495,400495,400کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 145,500هکس , 000145,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع348,000348,000رالد ناتسبرع لایر   122لایر , 080122 , 080

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 95,000هکس , 00095,000 , وروی000 ژورن488,780488,780وروی ژورن نورک   45,20045,200نورک

رایع رایع   1818 یالط   21یالط , 157, 0002 1 , 157, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   551دنوپ ,850551 نپاژ850, نپاژ نینی   دصکی   348,330348,330دصکی

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
((3333))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 126126))

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

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

زا 127 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net
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( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 60
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( یهگآ دادعت 0  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 0  " ) دنمشوه هناخ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 15  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نالیگ قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005104000146 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270196 :: هرازه هرازه :: 1401/12/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ 1401-95  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تاقافتا  زکارم  یارب  روتارپا 121  نیمات  یراذگاو و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نالیگ 1401-95 ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تاقافتا  زکارم  یارب  روتارپا 121  نیمات  یراذگاو و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,950,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:30 تعاس : 1402/03/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ینیمخ ماما  راولب   ، 4188867749 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  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

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

یفیک یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6270446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرن هیهت  ینامتخاس و  تافلخت  ییاسانش  یناگیاب و  یهدناماس  قفو GIS و  یزیمم  هشقن  هیهت  رباعم و  لغاشم و  کالما ،  یزیمم  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رازفا تخس  هارمه  هب  یزاسرهش  هزوح  رد  یرادرهش  دات  یرادرهش و  زاین  اب  بسانتم  بو  تحت  هچراپکی  رازفا 

لایر  60/000/000/000 دروارب : 

لایر  1/200/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارانچ یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قرب قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تاقافتا   تاقافتا زکارم   زکارم یارب   یارب   12 112 1 روتارپا   روتارپا نیمات   نیمات وو   یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

تافلخت تافلخت ییاسانش   ییاسانش وو   یناگیاب   یناگیاب یهدناماس   یهدناماس وو     GISGIS قفو   قفو یزیمم   یزیمم هشقن   هشقن هیهت   هیهت وو   رباعم   رباعم وو   لغاشم   لغاشم کالما ،  ،  کالما یزیمم   یزیمم تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
بسانتم بسانتم بوبو   تحت   تحت هچراپکی   هچراپکی رازفا   رازفا مرن   مرن هیهت   هیهت وو   ینامتخاس   ینامتخاس
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود هدرپس  ذخا  اب   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302507556-T21 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F : PROGNOST CABINET AND MONITRING UNIT دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: BAORCO.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

دابآ هللا  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یبایزرا یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تدحو یادن   :: عبنم :: 1401/12/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271029 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاموزلم  کیفارت و  لرتنک  یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یارجا  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دابآ یرایهد ....  راهب -  نابایخ  دابآ -  یاتسور .....  تیالو  ناقشاع  هارگرزب  یزکرم  شخب  - نامرک  :: سردآ سردآ

03433365200 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F : PROGNOST CABINET AND MONITRING UNITP/F : PROGNOST CABINET AND MONITRING UNIT دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

هطوبرم هطوبرم تاموزلم   تاموزلم وو   کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاهنیبرود   یاهنیبرود یارجا   یارجا وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 127 ھحفص 6 
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ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

104-1401/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خروم 1401/11/24  هبنشود  زور  تعاس 9  زا   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشکی  زور  تعاس 19 

داصتقا یاوآ   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 15:35  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271149 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:30   - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

(NAOC  ) لامش یا  هقطنم  گنیچاپسید  زکرم  یزاسون  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  یتعنص  نویساموتا  هتشر  ریز  تعنص  ای  تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  ای  ورین  هبتر 5  لقادح  یهاوگ  هئارا 

لایر  10.350.780.000 نیمضت :

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو
https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main

:: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لک هرادا   ) ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( سراف ناتسا  یاههاگدورف 

سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

120-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/23هرامش زا   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش یللملا  نیب  هاگدورف  نکاما  زا  یشخب  قیرح  نالعا  یاهمتسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ   ، یحارط  ، هژورپ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( NAOCNAOC  ) ) لامش لامش یایا   هقطنم   هقطنم گنیچاپسید   گنیچاپسید زکرم   زکرم یزاسون   یزاسون یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 55

نکاما نکاما زازا   یشخب   یشخب قیرح   قیرح نالعا   نالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ  ، ، یحارط یحارط  ، ، هژورپ هژورپ 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 127 ھحفص 7 
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سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/114 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/11/16   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدنیآ داصتقا   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269167 :: هرازه هرازه تعاس 8/15دکدک    - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد  زکرم  یکیزیف  تخاس  ریز  یزادنا  هار  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اواف )  ) روما  ) هداد زکرم  یکیزیف  تخاس  ریز  یزاس  هنیهب  بصن و  تازیهجت و  دیرخ  هژورپ  یارجا  لحم  راک و  رصتخم  حرش 

لایر  نیمضت 13.280.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دانسا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 400.000  هنیزه 

طیحم یکیزیف و  تینما  یزاس  هدایپ  زوجم  نتشاد  روشک .  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یتارباخم  یا و  هنایار  یاههداد  هکبش  هتشر  رد  کیتامروفنا  هبتر  نتشاد 
یروهمج  تسایر  یاتفا  زکرم  زا  ینوماریپ 

یا  هنایار  یفنص  ماظن  نامزاس  رد  تیوضع  نتشاد 
تفن تازو  تسارح  نامزاس  زا  تیحالص  هیدأت  نتشاد 

لایر  363/818/323/219  -/ هژورپ دروآرب  لقادح  لداعم  دازآ  تیفرظ  نتشاد 

سراف زاگ  تکرش  یزکرم  نامتخاس  ضوح  غاب  راولب  عطاقت  لالقتسا  راولب  زاریش   :: سردآ سردآ

9-07138209443 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07138304074  - 07138209000 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارگراک هافر  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هلحرم ود  یمومع  هصقانم  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

15/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 30/11/1401 هبنشکی 

refah-bank.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269620 :: هرازه هرازه 15/12/1401دکدک   خروم هبنشودزور  حبص  9:00 تعاس  :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  کسید  دراه  هارمه 801  هب   Unity XT880 زاس هریخذ  هاگتسد  ود  San Switch 6630و  هاگتسد ود  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  یرازگرب 

لایر  غلبم 200.000  هب  یکناب  شیف  هرقف  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هب یزیراو  دقن  هجو  تروصب  یتسیابیم  هک  دشابیم  لایر ) نویلیم  دصناپ  درایلیم و  تفه  تسیب و   ) لایر نازیم 27.500.000.000 هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس 

.ددرگ هئارا  ربتعم  یکناب  همانتنامض  ای  قوف  باسح 

کی  یفنم  2584 ط  کالپ کنو ، نادیم  زا  رتناپ  جع ،) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ، رد  عقاو  کناب  تاسلج  نلاس  رد  تالماعم  نویسیمک   :: سردآ سردآ
تاصقانم یسانشراک  هورگ  مجنپ ، هقبط  نارگراک ، هافر  کناب  نامتخاس  ، 152 کالپ سراپ ، ناتسرامیب  یوربور  زرواشک ، راولب  نارهت ، سردآ : هب  کناب ، تاکرادت  هرادا 

:: 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

هداد هداد زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف تخاس   تخاس ریز   ریز یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

کسید کسید دراه   دراه   80 180 1 هارمه   هارمه هبهب     Unity XT880Unity XT880 زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ودود   وو     San Switch 6630San Switch 6630 هاگتسد هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 127 ھحفص 8 
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تیالو دادما  هنسحلا  ضرق  قودنص  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/08 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/11/23   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269859 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10  سار   - 1401/12/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دهاوخ تفایرد  هصقانم  ناگدنرب  ای  هدنرب  زا  تبون  ود  یهگآ  نیا  جرد  پاچ و  هنیزه  یکناب -  همان  تنامض  یط  لایر  نیمضت 31.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش

تیالو دادما  هنسحلا  ضرق  قودنص  موس  هقبط  هر ،)  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  نامتخاس  کالپ 5  یرگشل ، دیهش  هارگرزب  یادتبا  یدازآ  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ
یتسپدک 1391715117 ینابیتشپ  تاکرادت و  هرادا 

021-23902777 :: نفلت :: SQEV.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش6269433 حطس  یاه  عطاقت  یزاسدنمشوه  تازیهجت  یارجا  هحفص 10)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هطوبرم6271029 تاموزلم  کیفارت و  لرتنک  یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یارجا  بصن و  هحفص 5)دیرخ ،  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرون6271099 ربیف  هکبش  هعسوت  تافلخت و  تبث  یتراظن  یاهنیبرود  تازیهجت  بصن  هحفص 10)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هداد هداد زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  نارجاهم  دیدج  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005723000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270207 :: هرازه هرازه :: 1401/12/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هفرط  ود  یرهش  نویزولت  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  نارجاهم  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هفرط ود  یرهش  نویزولت  هاگتسد ت  کی  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   976,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رلرتنک تراک  شورف --  زا  سپ  تامدخ  لاس  یتناراگ و10 هام  هدزاود  -- رد 1200 رگشیامن 720 نشیلوزر  رتمیناس -  رد 480 288 رگشیامن داعبا  نیمضت :  تاحیضوت 

 outdoor p4 smd لدم  ------ لسکیپ 864000 لک  دادعت  -- linsn-nova
14:30 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارجاهم یرادرهش  ینیمخ  ماما  نادیم  نارجاهم  رهش  دنزاش  ناتسرهش  یزکرم  ناتسا   ، 3991917535 یتسپ :  دک  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروهمج شترا  ییاوه  دنفادپ  یورین  زکرم  اواف  یهدنامرف   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یمالسا 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم :: 1401/12/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  حالصیذ  یاهتکرش  زا   SMD لاو وئدیو  یرهش  نویزیولت  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زکرم اواف  یهدنامرف  ییاراد  رتفد  ناریا  یمالسا  یروهمج  شترا  ییاوه  دنفادپ  داتس  یتخت ،)  ) زابرس یادهش  راولب  نیفعضتسم ، جیسب  هارگرزب  نارهت ،  :: سردآ سردآ

:33240177-021 و 021-33240288 یگنهامه یاهنفلت   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هفرط هفرط ودود   یرهش   یرهش نویزیولت   نویزیولت هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1010

SMDSMD  لاو لاو وئدیو   وئدیو یرهش   یرهش نویزیولت   نویزیولت هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 5/64/د یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

جارس  :: عبنم :: 1401/12/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269433 :: هرازه هرازه :: 1401/12/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

لایر درایلیم  کی  هصقانم 1000/000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000365000108 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269471 :: هرازه هرازه :: 1401/12/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا 6+156  رتمولیک 3+200  لصافدح  تشدرس  - سالان روحم  یزاسهب  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذا  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ریسم ینف  هینبا  ضیرعت  ای  ثادحا  نینچمه  تلافسآ و  ساسا و  ساساریز ، یارجا  یزیرکاخ ، یرادربکاخ ، یزاسرتسب ، تایلمع  لماش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
.دشاب  یم  ( ینمیا یاهولبات  مئالع و  لیردراگ و  بصن  یشک ، طخ  لماش   ) ریسم ینمیا  تایلمع  و  لئاح ) یاهراوید  اهوربآ و  لماش  )

173,987,992,000 یلام :  دروآرب 

لایر   8,700,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1402/06/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  ابق  دجسم  یوربور  یتشهب  دیهش  راولب   ، 5715944494 یتسپ :  دک  تشد ،  رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یبرغ ناجیابرذآ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه عطاقت   عطاقت یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه تازیهجت   تازیهجت یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

روحم روحم یزاسهب   یزاسهب ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 127 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/99bkpaa8avzz2?user=37505&ntc=6269433
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6269433?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nghq2vt3wcy5s?user=37505&ntc=6269471
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6269471?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

2001093968000053 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269474 :: هرازه هرازه :: 1401/12/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاع یاروش  هبتر 4  یاراد  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هیلک  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  هژورپ  یارجا  دراد  رظن  رد  هشیدنا  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن .  راذگاو  تاطابترا  ای  کیتامروفنا 

نارهت  ناتسا  هشیدنا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یاه غارچ  تهج  یزاسدنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و  ) دنمشوه لقن  لمح و  یاهمتسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

دروآرب و ساسا  رب  هشیدنا  رهش  رد  یرارطضا ) قرب  تازیهجت  هارمه  هب  رهش  حطسزاین  دروم  یاه  لکد  بصن  دیرخ و  هشیدنا و  رهش  حطس  عطاقت  جنپ  ییامنهار 
ینف و دانسا  رد  هدش  هئارا  تامدخ  حرش  یتسویپ و  دانسا  رد  هدش  دیق  دراوم  هشیدنا و  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  یوس  زا  هدش  غالبا  ییامناج 

 . هدش تسویپ  یصوصخ  طیارش 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

نیمضت یواح  فلا : )  تکاپ (   * خروم 1401/12/11 هبنشجنپ  زور  تعاس 13  نایاپ  ات  رثکادح  تسیاب  یم  نارگ  هصقانم  مهم : یلیخ  رکذت  نیمضت :  تاحیضوت 
.دیامن  تفایرد  تبث  هرامش  لاسرا و  یرادرهش  هناخریبد  دحاو  هب  تسیاب  یم  هک  دشاب  یم  هصقانم  رد  تکرش 

14:30 تعاس : 1402/03/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدازآ راولب  - 3 زاف هشیدنا  - رهش  رایرهش -  ناتسرهش   ، 3354661949 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/28 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نازور  :: عبنم ییاشگزابعبنم زور  تعاس 8:30   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269502 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ یاه  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا  هلحرم  کی  یلصفم  ینتب  یسرجوین  یلصفم  نیپ  یزلف و  رواک  بصن  هیهت و  - 

یا هلحرم  ود  لاناک  هداج  باغیت  روحم  زیخ  هثداح  هطقن  عفر  ضیرعت و  تایلمع  هیلوا  زاف  یارجا  - 
یا هلحرم  کی  یناتسمز  تایلمع  ماجنا  تهج  یناتسمز  کمن  لمح  دیرخ و  هیهت و  - 

:: 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

(( دنمشوه دنمشوه لقن   لقن وو   لمح   لمح یاه   یاه متسیس   متسیس  ) ) رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه عطاقت   عطاقت یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه تازیهجت   تازیهجت یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

 - - زیخ زیخ هثداح   هثداح هطقن   هطقن عفر   عفر وو   ضیرعت   ضیرعت تایلمع   تایلمع هیلوا   هیلوا زاف   زاف یارجا   یارجا یلصفم -  -  یلصفم ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین یلصفم   یلصفم نیپ   نیپ وو   یزلف   یزلف رواک   رواک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
یناتسمز یناتسمز کمن   کمن لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت

1515

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

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001111000105 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270397 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/12/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401  رفنس  روحم  یسرجوین  یارجا  هیهت و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام  ارجا 12  تدم 

لایر دروآرب 308.385.874.160 

همانرب تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هیاپ 5  لقادح  همانیهاوگ  یاراد  یتسیابیم  ناگدننک  تکرش  هیلک  لایر -  نیمضت 12.167.718.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک یزیر 

یرادنامرف یوربور  ردص -  یدهلا  تنب  راولب  هاشنامرک –  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  فلا  تکاپ  هئارا  تاعالطا و  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
هناخریبد فکمه -  هقبط  هاشنامرک -  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

مان تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   08338249912 - 14 :: نفلت نفلت
85193768 - 88969737

setadiran.ir :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

زورما ملق   :: عبنم خروم 1401/12/04-عبنم تعاس 19  یراذگراب   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم رهظ  تعاس 12  ات  یکیزیف  تاکاپ  لیوحت 

6270648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همین درز  ماف 9017 ،  دک  اب  قارب  همین  یکشم  مان 5018 ، دک  اب  قارب  همین  یا  هزوریف  یبآ  مان 9016 ، دک  اب  قارب  همین  دیفس   ) یکیفارت یاهگنر  دیرخ  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
 ( لوا تبون   1 ، 2،4 قطانم 6،78 ، رباعم  حطس  رد  لوادج  یزیمآ  گنر  تایلمع  رد  هدافتسا  یارب  یلومعم  عون 20000 و  زا  ییاهرنیت  ماف 1023 و  دک  اب  قارب 

لوا تبون  زاوها  یرادرهش  هقطنم 2  حطس  رد  یراتکه  کراپ 42  ییانشور  تهج  یقرب  مزاول  دیرخ  - 

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم یسرجوین   یسرجوین یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1616

کراپ کراپ ییانشور   ییانشور تهج   تهج یقرب   یقرب مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ یکیفارت -  -  یکیفارت یاهگنر   یاهگنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 127 ھحفص 13 
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هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001111000102 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لادتعا  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270937 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگترپ  طاقن  تهج  یسرجوین  یارجا  هیهت و  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام   12: ارجا تدم 

تیریدم و نامزاس  زا  یربارت  هار و  هیاپ 5  لقادح  همانیهاوگ  یاراد  یتسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک  لایر -  غلبم 2.016.632.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب روشک  یزیر  همانرب 

یرادنامرف یوربور  ردص -  یدهلا  تنب  راولب  هاشنامرک -  هعفانم ) رد  تکرش  همانتنامسن  فلا  تکاپ  هئارا  تاعالطا و  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
هناخریبد فکمه -  هقبط  هاشنامرک -  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

مان تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   08338249912 - 14 :: نفلت نفلت
85193768 - 88969737

setadiran.ir :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093897000212 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رهپس   :: عبنم تعاس 13عبنم ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271065 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/12/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 : دروارب رایرهش - رهش  رد  کیفارت  تیریدم  لرتنک و  زکرم  هب  طوبرم  تازیهجت  یزاس و  هریخذ  تباث  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  40/000/000/000

لایر   2/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ریخا لاس  ود  رد  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  زا  طبترم  یتارباخم  یا و  هنایار  یاههداد  هکبش  هنیمز  رد  کیتامروفنا  کی  هبتر  لقادح  یاراد 

رایرهش یرادرهش  نمهب -  هنایاپ 22  بنج  زامن -  نادیم  رایرهش -   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگترپ یهاگترپ طاقن   طاقن تهج   تهج یسرجوین   یسرجوین یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1818

کیفارت کیفارت تیریدم   تیریدم وو   لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تباث   تباث یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 127 ھحفص 14 
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زاوها یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

نایناریا رهپس   :: عبنم خرومعبنم حبص  تعاس 11  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271080 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/12/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

- هام راک 3  ماجنا  تدم  لایر - هیلوا 39.108.015.000  غلبم  رهش -  حطس  یاه  عطاقت  تهج  ییامنهار  یاه  غارچ  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب  لایر - هدرپس 1.955.400.750   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یونزغ شبن  بالقنا  یرادرهش خ  هرامش 3  نامتخاس  تسارح  هنامرحم  هناخریبد   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093897000211 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش ات  زا 1401/11/23  دانسا  تفایرد   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

روهمج  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271099 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/12/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رایرهش رهش  رد  یرادرهش  یرون  ربیف  هکبش  هعسوت  تافلخت و  تبث  یتراظن  یاهنیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 59.900.000.000 

امازلا نایضاقتم  دشاب - یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  یکناب -  همان  تنامض  ای  یدقن  تروص  هب  لایر  هدرپس 3.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشم و دادرارق  ود  لقادح  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  زا  طبترم  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  شیارگ  اب  کیتامروفا  ود  هبتر  لقادح  یاراد  تسیابیم 

دنشاب ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  زا  اتفا  زوجم  یاراد  نینچمه 

نمهب هنایاپ 22  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  لحم  ییاشگزاب   :: 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

رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه عطاقت   عطاقت تهج   تهج ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت وو   تافلخت   تافلخت تبث   تبث یتراظن   یتراظن یاهنیبرود   یاهنیبرود تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 127 ھحفص 15 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

دیدجت مود -  تبون  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

69-54-50-39-37-47/ فلا /1401/46 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 14  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو ذغاک   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 14  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271136 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 8   - 1401/12/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   6 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  بونج  یظافحتسا  هزوح  اههار  حطس  رد  لیردراگ  یزلف  ظافح  ارجا  حلاصم و  هیهت  تمرم و  ریمعت ، - 1

دابآربنع  هزوح  دابآ  نهم  زیوک -  روحم  لیمکت  -2
جونهک دارمناوید  ترایز  روحم  لیمکت  -3

دابآربنع  ناتسرهش  ناسگرن  کجلک -  روحم  هینبا  یزاسهار و  لیمکت  -4
دابآربنع ناتسرهش  زجما  ناکرمگ -  روحم  هینبا  یزاسهار و  لیمکت  -5

نینموملاریما هناخرادهار  راصح  راوید  یزاس  هطوحم  ارسرومام و  ثادحا  -6
یهگا حرش  رد  جردنم  اهدروارب : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس 1401 یقرب  تاسیسات  یکیناکم و  تاسیسات  هینبا -  هاگدورف -  دناب  هار و   . هار یرادهار 1401 - اهب :  تسرهف 

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

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوبرم6271029 تاموزلم  کیفارت و  لرتنک  یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یارجا  بصن و  هحفص 5)دیرخ ،  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لیمکت لیمکت روحم -  -  روحم لیمکت   لیمکت اههار   - - اههار حطس   حطس ردرد   لیردراگ   لیردراگ یزلف   یزلف ظافح   ظافح ارجا   ارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت وو   تمرم   تمرم ریمعت ، ، ریمعت لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   66 ناونع : : ناونع
هناخرادهار هناخرادهار راصح   راصح راوید   راوید یزاس   یزاس هطوحم   هطوحم وو   ارسرومام   ارسرومام ثادحا   ثادحا روحم   - - روحم هینبا   هینبا وو   یزاسهار   یزاسهار

2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 127 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bsab63bmjdvfz?user=37505&ntc=6271136
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6271136?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مالیا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: گ1401/46/35 یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تانئاک  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269193 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا  راوچ و  یاه  هاگتسیا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 30.626.541.230 

یمیوقت زور  هژورپ 90  یارجا  نامز  تدم 

لایر  نیمضت 1.532.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نامیپ 4.000.000  یاه  هچباتک  لایر -  غلبم 2.500.000  ریثکت  پاچ و  هنیزه 

رایرهش داتسا  نابایخ  شبن  یراکریمعت  راولب  رون  مایپ  هار  راهچ  مالیا   :: سردآ سردآ

59244271-0843 :: نفلت :: www.ilam-nigc.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

نانمس ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-33 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269893 :: هرازه هرازه خرومدکدک    14 تعاس  - 1401/12/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نکاما  تاسیسات و  تهج  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 4.955.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رجف ههد  شبن خ  یقالخا  دیهش  راولب  نانمبس   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسیا هاگتسیا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2323

نکاما نکاما وو   تاسیسات   تاسیسات تهج   تهج هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحاریوب هیولیکهک و  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/30 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/11/124  زا   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269944 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/12/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یحاون  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.880.500.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامیپ روما  دحاو  یزاس  رهش  هار و  هرادا  زا  رت  ناپ  نارادهار  نابایخ  یرهطم  راولب  جوسای  یناشن  هب  دمحاریوبو  هیولیگهک  ناتسا  زاگ  تکرش  رازگ : هصقانم   :: سردآ سردآ
اه 

اه  نامیپ  روما  رتفد  ناتسا  زاگ  تکرش  هرامش 2  نامتخاس  تفایرد : 
تسارح هنامرحم  زمر  هناخریبد  هقبط 2  یزکرم  نامتخاس  ناتسا  زاگ  تکرش  لیوحت :

07433336277 :: 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

دمحاریوب هیولیکهک و  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091797000047 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270208 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یحاون  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یحاون  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

لایر   1,880,500,000 نیمضت :  غلبم 
روما دحاو  هرامش 2 ،  نامتخاس  ناتسا ،  زاگ  تکرش  نارادهار ،  نابایخ  یاهتنا  یرهطم ،  نابایخ  جوسای ،  سردآ  هب  یکیزیف  تروص  هب  دانسا  نیمضت :  تاحیضوت 
تفن ترازو  تسارح  نامزاس  تسیل  رودنو  رد  نتشاد  رارق  انمض  دوش .  یم  هداد  لیوحت  نارگ  هصقانم  هب  یزیراو  شیف  تکرش و  رهم  همان و  یفرعم  اب   ، اهنامیپ

تسا  یمازلا 
16:00 تعاس : 1402/03/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یاهتنا  ، یرهطم نابایخ   ، جوسای دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا  زاگ  تکرش   ، 7591683677 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهنامیپ روما  دحاو  هرامش 2 ،  نامتخاس   ، نارادهار نابایخ 

:: 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

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2525

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2626

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

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001446000282 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم 15عبنم تعاس  - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاهاتسور  اهرهش و  حطس  بالضاف  بآ و  تاسیسات  یکیزیف  تظافح  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 38/000/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 1/900/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.ir-:www.abfakhorasanنفلت 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

دمحاریوب هیولیکهک و  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/30 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/11/24   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یاوآ   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271101 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دمحا  ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یحاون  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.880.500.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهنامیپ روما  دحاو  یزاسرهش  هار و  هرادا  زا  رت  ناپ  یرادهار  نابایخ  یرهطم  راولب  جویاس  یناشن  هب  دمحا  ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ

07433336277 :: 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

هطوبرم6271029 تاموزلم  کیفارت و  لرتنک  یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یارجا  بصن و  هحفص 5)دیرخ ،  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لرتنک و6271065 زکرم  هب  طوبرم  تازیهجت  یزاس و  هریخذ  تباث  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
کیفارت تیریدم 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

اهاتسور اهاتسور وو   اهرهش   اهرهش حطس   حطس بالضاف   بالضاف وو   بآبآ   تاسیسات   تاسیسات یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2727

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2828

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

یرون6271099 ربیف  هکبش  هعسوت  تافلخت و  تبث  یتراظن  یاهنیبرود  تازیهجت  بصن  هحفص 10)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Axigen  ) نژیسکا رورس  لیمیا  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000396 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1402/11/23 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

در داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروصرددامن  یراذگراب  هناماسرد  تمیقداهنشیپ  مرف  هارمهب  هدومن و  ءاضما  ورهم  هبروهمم  ار  تسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ 

 : یتسپ دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  نامزاس  بنج  بلط -  دزیا  دیهش  هچوک  یدازآ -  راولب  ینیمخ -  ماما  نادیم  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4815715891

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( AxigenAxigen  ) ) نژیسکا نژیسکا رورس   رورس لیمیا   لیمیا سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: 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 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

6269729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کرادم  قبط  دیرخ  یربیاس  تینما  تیریدم  هناماس  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101020014000273 زاین :  هرامش 

ناتسلگ یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راشبآ نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  نابداب  ناونع  اب  تاعالطا  تینما  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کرادم  قبط  دیرخ  یربیاس  تینما  تیریدم  هناماس  سنسیال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4913933165 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  الق -  قآ  هداج  یادنبا  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32627860-017  ، 32627868-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32627870-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: 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 18 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  طیارش و  اب  لاوریاف  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005264000346 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  هناماس  رد  یتسیاب  یم  ءاضما  رهم و  زا  سپ  تکرش  دانسا  یتسویپ و  دانسا  هیلک  دشاب و  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5716866913 یتسپ :  دک  تسپ ،  هرادا  یوربور  رنهاب  دیهش  راولب  یادتبا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33851587-044  ، 33820160-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33829880-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یربیاس یربیاس تینما   تینما تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنجریب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6269779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ مولع  هاگشناد  لاترپ  هناماس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030259000018 زاین :  هرامش 

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

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک هعجارم  یتسویپ  کرادم  تمسق  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب کرادم  تسویپ  رد  هدش  رکذ  یاه  تیلباق  یمامت  اتفا و  ربتعم  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  لوصحم 

.دامن لصاح  سامت  یتمکح  سدنهم   05632395834 هرامش : اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد 

 ، دنجریب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یرافغ - هللا  تیآ  نابایخ  دنجریب - یبونج - ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853577 یتسپ :  دک 

32395256-056  ، 32395000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32395267-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد لاترپ   لاترپ هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

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

6269858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ابتاس هکبش  تخاس  ریز  ( SOC  ) کنیروتینام یرادهگن و  یربهار ، تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001020000093 زاین :  هرامش 

( ابتاس  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

88084688-021  ، 88084771-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88362157-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم الاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  -BPMS رتسب رد  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب  فیاظو و  ، کیژتارتسا تیریدم  لوژام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا زاین  دروم  تسویپ  مالعتسا  مرف 

1101091574001228 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یار نیون  اسرب  هدننک  هضرع  عجرم  تفاس  اسرب  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   BPMS دنیآرف رب  ینتبم  زاس و  متسیس  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32912722-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ابتاس ابتاس هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز ( ( SOCSOC  ) ) کنیروتینام کنیروتینام وو   یرادهگن   یرادهگن یربهار ، ، یربهار تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3333

BPMSBPMS رتسب   رتسب ردرد   هژورپ   هژورپ لرتنک   لرتنک وو   یزیر   یزیر همانرب   همانرب وو   فیاظو   فیاظو ،، کیژتارتسا کیژتارتسا تیریدم   تیریدم لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434
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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   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  تمیقداهنشیپ و  گرب  قبط  لاقتنا  طوطخ  تظافح  یارب  رازفا و ...  مرن  لوژام و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001119000159 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  تمیقداهنشیپ و  گرب  قبط  لاقتنا  طوطخ  تظافح  یارب  رازفا و ...  مرن  لوژام و  دیرخ  - 

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

1401/12/03 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصرددشابیم یمازلا  بسک ) هناورپای  تیحالص  همانیهاوگ  - اتفازوجم ینف - تاصخشم  - تمیقداهنشیپ گرب  ) یتسویپ کرادم  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  هرامشب 09141057715  نایمساق  یاقآ  اب  ینف  تاعالطا  هبزاین  تروصرد.ددرگیم  مالعادودرم  یداهنشیپ  تمیق  کرادم  یراذگراب  مدع 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تمالس  همیب  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 11 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6270456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  رد  تاصخشم  تیوه  زارحا  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000096 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن وو   لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

تیوه تیوه زارحا   زارحا سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3636
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یلامش ناسارخ  یرادناتسا   :: 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 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

6270698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب لیوحت  زا  دعب  هام  کی  یدقن  تروص  هب  تخادرپ  تسویپ  تسیل  قباطم  اهرورس ) هب  طویرم  ) رپسک سوریو  یتنآدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش دهاوخ  ماجنا 

1101000078000025 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  ماجنا  هتسب  لیوحت  زا  دعب  هام  کی  یدقن  تروص  هب  تخادرپ  تسویپ  تسیل  قباطم  اهرورس ) هب  طویرم  ) رپسک سوریو  یتنآدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9417713175 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  نادیم  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32404137-058  ، 32404122-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32404151-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب لیوحت   لیوحت زازا   دعب   دعب هام   هام کیکی   یدقن   یدقن تروص   تروص هبهب   تخادرپ   تخادرپ تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم اهرورس ) ) اهرورس هبهب   طویرم   طویرم )) رپسک رپسک سوریو   سوریو یتنآدیرخ   یتنآدیرخ ناونع : : ناونع
دشدش دهاوخ   دهاوخ ماجنا   ماجنا

3737
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ناریا ییاضف  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   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6270936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامازلا و اب  قباطم   Kaspersky سوریو یتنآ  ( Kaspersky Hybrid Cloud Security Server) سنسیال دیرخ 80  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  تاصخشم 

1101004068000286 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
رازفا مرن  1 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تکرش  - تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  تامازلا  هیلک  - دوش هتفرگ  سامت  ای 2204  یلخاد 172  هرامش 23344  اب  لاؤس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تاعالطا لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  شیارگ  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبتر 4  لقادح  یتایلمع و  تامدخ  هزوح  رد  اتفا  همانیهاوگ  یاراد  یتسیاب  هدنهد 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تامازلا   تامازلا اباب   قباطم   قباطم   KasperskyKaspersky سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ( ( Kaspersky Hybrid Cloud Security ServerKaspersky Hybrid Cloud Security Server)) سنسیال   سنسیال   8080 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم

3838
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تشر هرامش 2  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6271089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  قبط  ( LIS wifi لوژام ) درب تنیالک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا 

ددرگ یسرب  تقد  اب  تسویپ  تاصخشم 
1101092312000032 زاین :  هرامش 

تشر هرامش 2  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنرفا تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   CD عون  LIS هاگشیامزآ یاه  هاگتسد  طبار  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

تعنص
هتسب 1 دادعت : 

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

ینف تاصخشم  قبط  ( LIS wifi لوژام ) درب تنیالک  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا 

ددرگ یسرب  تقد  اب  تسویپ  تاصخشم 

4176918759 یتسپ :  دک  یج ،  نا  یس  هاگتسیا  یوربو  - نازابناج نادیم  هب  هدیسرن  - ادهش نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33844934-013  ، 33850008-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33850009-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یربیاس6269891 تینما  تیریدم  هحفص 27)هاگتسد  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ( ( LIS  wifiLIS  wifi لوژام لوژام  ) ) درب درب تنیالک   تنیالک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 127 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vlqdvtvmqln6v?user=37505&ntc=6271089
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6271089?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناسارخ یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ،  ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6269732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تارابتعا 1401 لحم  زا  تسویپ  تاصخشم  قباطم  انیع  یوضر  ناسارخ  گرزب  هزوم  تهج   EK1100 لوژام هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دقن تروصب 

1101004621000089 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناشیدناون هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   SERMOD 1.0 لدم  PLC هاگتسد یطابترا  لوژام  الاک :  مان 
ماس راک  بسک و 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  تاصخشم  قباطم  انیع  تامدخ  حرش  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184973117 یتسپ :  دک  یقداص 21 و 23 ،  دیهش  نیب  یقداص -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37269501-051  ، 37263310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37258553-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرزب گرزب هزوم   هزوم تهج   تهج   EK1100EK1100 لوژام   لوژام هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 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

6269753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبطددع  کی   PCI Sata تروپ راهچ  تراک  - ددع تیابارت 2 لاتیجید 16  نرتسو  یلخاد  یکشم  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000916 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   ADVANTECH یتراجت مان   PCI-1714UL-BE لدم یتعنص  هنایار  دربراک  تروپ  گولانآ 4  یدورو  تراک  الاک :  مان 

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

ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   SEGATE یتراجت مان   STBP16000200 لدم  TB 16 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

حرش تایئزج  - هزور تخادرپ 15  یدقن  ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - رتویپماک تازیهجت   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  ار  هدش  هتساوخ  الاک  ملق  هعلاطم و 2  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6269838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PCI  SataPCI  Sata تروپ   تروپ راهچ   راهچ تراک   تراک -- ددع ددع 22 تیابارت   تیابارت   1616 لاتیجید   لاتیجید نرتسو   نرتسو یلخاد   یلخاد یکشم   یکشم دراه   دراه ناونع : : ناونع 4141

نویماک نویماک سکبریگ   سکبریگ دربراک   دربراک هعطق   هعطق مرها   مرها  -  - power valve EVEX1300 -02Fpower valve EVEX1300 -02F یتعنص -  -  یتعنص شیاپ   شیاپ هاگتسد   هاگتسد یکیرتکلا -  -  یکیرتکلا   UPSUPS ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  ویارد /  پات  تاعطق  یاضاقت 0130452  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009673 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا رثوک  تعنص  نایک  هدننک  هضرع  عجرم  نایک  یتراجت  مان   Isolated Transformer لدم  KVA 10 ناوت یکیرتکلا   UPS الاک :  مان 

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

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   micro switch BZ2RW84 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رگشخرچ هدننک  هضرع  عجرم   SELECTOR LEVER یتراجت مان   S6-90 زنب نویماک  سکبریگ  دربراک  هعطق  مرها  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رادیف ورتپ  هدنزاس  عجرم  گنیتیف  ورتپ  یتراجت  مان   TE40 SW لدم  bar 210 راشف  in 11/2 زیاس  A105 دالوف سنج  یوق  راشف  یشوج  هلول   T یهار هس  الاک :  مان 
مئاق رادیف  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  مئاق 

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

هضرع عجرم   INDICATION MOTOR یتراجت مان   V 220 ژاتلو  w 120 ناوت  new motor لدم موینیمولآ  ینک  نیچ  نیشام  لماک  یکیرتکلا  روتوم  الاک :  مان 
نایناریا ندنس  عیانص  هدننک 

تس 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   power valve EVEX1300-02F تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
DCEM2100 DUAL PASS هدنزاس عجرم   STAKGARD-TRIBO ELECTRIC INDICATIVE DUST MONITOR لدم یتعنص  شیاپ  هاگتسد  الاک :  مان 

ناتیزر هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   MONITOR
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  ویارد /  پات  تاعطق  یاضاقت 0130452   :: 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

6269891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا زاین  دروم  تسویپ  مالعتسا  مرف  قباطم  الاک  - تسا هباشم  دک  ناریا   - یربیاس تینما  هاگشیامزآ  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001229 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زارآ نیمات  اسآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIMENCE هدنزاس عجرم  ناملآ   C2-642SC SIMENCE یربیاس تینما  تیریدم  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32912722-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 08 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وجارخ تسپ  یاداکسا  سیفرتنیا  متسیس  لیمکت  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001119000146 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یربیاس یربیاس تینما   تینما تیریدم   تیریدم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4343

وجارخ وجارخ تسپ   تسپ یاداکسا   یاداکسا سیفرتنیا   سیفرتنیا متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4444

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

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

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

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

6270334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F OPRA GAS TURBINE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005732 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ زاگ  یالاک  یناگرزاب و  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   TYPHOON یتراجت مان   SGT-100 لدم یزاگ  نیبروت  مور  لرتنک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 115 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاضاقت قباطم  تسیاب  یم  ناگدنشورف  دشاب و  یمن  رظندم  هدش  هئارا  دک  ناریا  قیقد ، دک  ناریا  هئارا  رد  داتس  هناماس  لکشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  لقادح 2  تخادرپ  درادن .  تخادرپ  شیپ  .دراد  ینف  یسرزاب  .دنیامن  لاسرا  یلام  ینف و  داهنشیپ  لک و  تمیق  تسویپ ،

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

23942607-021  ، 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

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6270514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  عیزوت  یاه  تسپ  گنیروتینام  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007007000301 زاین :  هرامش 

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  عیزوت  یاه  تسپ  گنیروتینام  متسیس  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هاگتسد  9 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق داهنشیپ  دنس ، ندوبن  تسویپ  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  مالعتسا  مرف  ندومن  تسویپ  و  ءاضما ) رهم و  اب  الاک ،  لدم  دنرب و  نعت  ) لیمکت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دامرف تقد  ار  الاک  هبزاین  خیرات  .دوش ( صخشم  الاکدک  کی  فیدر  ره  یارب  افطل  .تفرگ  دهاوخن  رارق  یسررب  دروم 

9185837693 یتسپ :  دک  مایخ 31 ،  شبن  مایخ -  راولی  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37662829-051  ، 37613041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37681066-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F OPRA GAS TURBINEP/F OPRA GAS TURBINE ناونع : : ناونع 4545

تسویپ تسویپ ینف   ینف تامازلا   تامازلا وو   تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم عیزوت   عیزوت یاه   یاه تسپ   تسپ گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4646
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 127 ھحفص 32 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9ha6c6vydztux?user=37505&ntc=6270334
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6270334?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pjy4e5rdlnl2r?user=37505&ntc=6270514
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6270514?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نامیلس دجسم  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 11 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6270520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( اضاقت لماک  حرش  قبط   ) DCS تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

1101093984001691 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   DCS متسیس  MBX یکینورتکلا تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( اضاقت لماک  حرش  قبط   ) DCS تراک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122355-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ANALOGUE INPUT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005740 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وردوخ ناریا  مات  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6GK7443-5DX04-0XE0 لدم  PLC هعطق تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ ینف  حرش  قباطم  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: 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

32241996-061  ، 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

.دوش .دوش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   اضاقت ) ) اضاقت لماک   لماک حرش   حرش قبط   قبط  ) ) DCSDCS تراک   تراک ناونع : : ناونع 4747

ANALOGUE INPUTANALOGUE INPUT ناونع : : ناونع 4848
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

6269656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیک ینابیتشپ  یتایلمع و  هاگیاپ  قیرح  ءافطا  مالعا  هناماس  هب  طوبرم  ینامتخاس  یقرب و  یکیناکم ، یاه  متسیس  تاداریا  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یراتکه هاگراک 5  )

1101093985009663 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  یاه 076-44421213-19  هرامش  اب  ماهبا  هنوگره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4145947-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

شیک شیک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یتایلمع   یتایلمع هاگیاپ   هاگیاپ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا مالعا   مالعا هناماس   هناماس هبهب   طوبرم   طوبرم ینامتخاس   ینامتخاس وو   یقرب   یقرب یکیناکم ، ، یکیناکم یاه   یاه متسیس   متسیس تاداریا   تاداریا عفر   عفر ناونع : : ناونع
(( یراتکه یراتکه   55 هاگراک   هاگراک ))

4949
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نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: 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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6269702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرحءافطا لوسپک  ریمعت  و  ژراش ، سیورس ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  دصرد  دودح 50 رد  هعجارم  دصردودنرادن  مالعتسا  هدنرب  تامدخ  زا  هدافتسا  تهج  یمازلا  بعش  هدوب و  یدودح  ریداقم 

1101004185000101 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

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

مارتحاو مالساب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیهام هب  هجوتاب  / .دامرف یراذگراب  هناماسرد  PDF لیاف کی  بلاقرداضماورهم  لیمکت و  زا  سپار  تسویپ  یاه  هگرب  هیلک  تسادنمشهاوخ 

.دوش ضرف  لکدادعتدصرد  20 دودحرد CO2 یاهلوسپک ژراشدادعت  / دریگیمرارق یسرربدروم  یموب  صاخشاداهنشیپافرص  ، راک

7613813548 یتسپ :  دک  ناریا ،  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  یدمحا  هارراهچ  ینرق  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32266176-034  ، 32221357-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260452-034 :: 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

ناتسدرک ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هناخروتوم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094339000001 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  رد  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

دادعت  1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ناتسا  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  دیئامن - لاسرا  اددجم  هدش  اضماو  رهم  یتسویپ  دانسا  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6615995711 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  ملعم  راولب  یدرورهس  نادیم  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33181978-087  ، 33180602-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33180601-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرحءافطا قیرحءافطا لوسپک   لوسپک ریمعت   ریمعت وو   ژراش ، ، ژراش سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع 5050

هناخروتوم هناخروتوم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 127 ھحفص 35 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hzuh3nhfr3xva?user=37505&ntc=6269702
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6269702?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kk6uahbyzyzzr?user=37505&ntc=6269790
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6269790?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6270294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 5  قیرح  ءافطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094001154 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 9 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  عوجرم  اللاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام -  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221814-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6270368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

تسویپ هب  حرش 
1101005011000342 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لرتنک رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   VINESYS هدنزاس عجرم   FX20-EX لدم قیرح  مالعا  راجفنا  دض   UV/IR هلعش روتکتد  الاک :  مان 

ورشیپ
ددع 8 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   55 دادعت   دادعت قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 5252

قیرح قیرح مالعا   مالعا راجفنا   راجفنا دضدض     UV/IRUV/IR هلعش   هلعش روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ یعامتجا  نیمات  یلزنا  ردنب  ایرد  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6270561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا ءافطا  مالعا و  متسیس  هب  رورس  قاتا  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092080000008 زاین :  هرامش 

( یلزنا  ) ایرد یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
روپرداق لیعامسا  هدننک  هضرع  عجرم   GULF OILANDGAS یتراجت مان   MX4000 لدم قیرح  افطا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

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

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ ماجنا  یتسویپ  کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4315895516 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  یوربور  - ماما -خ  یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44420099-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44420399-013 :: 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

ملعاریما یناتسرامیب  عمتجم   :: 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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6270783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ملعاریما ناتسرامیب  قیرح  افطا  متسیس  یارجا  سنج و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030465000077 زاین :  هرامش 
نارهت ملعاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هدش کیکفت  تروص  هب  ینف  یلامداهنشیپ و  یراذگراب.تسیمازلا  دیدزاب.دنشاب  صوصخ  نیا  رد  نارهت  یناشنشتآ  تسیل  رودنوزجاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  یراذگراب  ینف  تاصخشم  هشقن.دوش و  هتفرگ  سامت  ییانمت  سدنهم  66343387 نفلت هرامشاب  دیدزاب  روظنم  هب.تسیمازلا 

1145765111 یتسپ :  دک  یلامش ،  یدعس  نابایخ  تلود  هزاورد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66343066-021  ، 66708691-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66704805-021 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس هبهب   رورس   رورس قاتا   قاتا زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 5454

ملعاریما ملعاریما ناتسرامیب   ناتسرامیب قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   سنج   سنج هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  قبط  زاگ  نویساربیلاک  متسیس F&G و  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005691 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ADEL- لدم  in 2 زیاس یا  هدند  لاصتا  عون  سالک 150  یناشن  شتآ  زاگ  نایرج  عطق  یقرب  ریش  زاگ و  تشن  صیخشت  یکینورتکلا  متسیس  تس  الاک :  مان 

لداع تعنص  ورشیپ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لداع  تعنص  ورشیپ  نمیا  هدنزاس  عجرم   DNG100
تس 1 دادعت : 

1402/02/10 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تسیل  قبط  زاگ  نویساربیلاک  متسیس F&G و  تاعطق   :: 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

33548632-077  ، 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

نابآ یصصخت 13  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6270884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموتا  FM 200 قیرح و مالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093509000066 زاین :  هرامش 

نابآ هدزیس  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرمرتم 500 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دیدزاب  شرازگ  / دامرف هجوت  آفطل  تسا  هدش  قاصلا  تسویپ  تسیل  رد  دادرارق  ، دیدزاب شرازگ  ، هشقن ، ینف تاصخشم  / دشاب یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیما سدنهم   09121957592/ دشاب یم  یمازلا  همانزور  یهگآ  یراکنامیپ و  ینمیا و  تیحالص  یهاوگ  / دشاب یم  دادرارق  قبط  تخادرپ  / دشاب یم  یمازلا  لحم 

تنیط

1814653333 یتسپ :  دک  کالپ 504 ،  - شزرو هاگتسیا  - ییاجر دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55061123-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55061126-021 :: 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

.تسویپ .تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زاگ   زاگ نویساربیلاک   نویساربیلاک وو     F&GF&G متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5656

تاموتا تاموتا   FM 200FM 200 وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5757
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زیرهم هبعش  یعامتجا  نیمات   :: 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 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

6270992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  هیدات  هنیزه  لقنو و  لمح  هنیزه  - دشاب یم  تسویپب  ( قیرحافطا  ) زاین دروم  تامدخ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب 

1101091775000011 زاین :  هرامش 
زیرهم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

افطا تعنص  رهم  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   APOLLO یتراجت مان   SE-FAL لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

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

دامن دیدزاب  هبعش  لحمزا  ارجا  زا  لبق  امتح  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8981774665 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  بنج  ینیمخ -  ماما  راولب  زیرهم -  زیرهم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32525061-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32523257-035 :: 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   2828 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناشن یناشن شتآ   شتآ هیدات   هیدات هنیزه   هنیزه وو   لقنو   لقنو لمح   لمح هنیزه   هنیزه -- دشاب دشاب یمیم   تسویپب   تسویپب (( قیرحافطا قیرحافطا  ) ) زاین زاین دروم   دروم تامدخ   تامدخ -- دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب  

5858
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دزی نهآ  هار  لک  هرادا   :: 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 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

6269437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... لوژام و اب  هکبش  لدبم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003157000316 زاین :  هرامش 
دزی نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-515SC لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ههام تخادرپ 2  هدننک .  نیمات  اب  لمح  هنیزه  هباشم .  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916187166 یتسپ :  دک  دزی ،  ناتسا  نهآ  هار  لک  هرادا  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31422259-035  ، 37248551-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31422433-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو لوژام   لوژام اباب   هکبش   هکبش لدبم   لدبم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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

6269511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربیلک هاگنامرد  یرتویپماک  هکبش  بصن  تایلمع  یارجا  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

.دشاب یم  مالعتسا  مرف  قبط  دزمتسد  هنیزه  طقف 
1101005897000085 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

گرب 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربیلک هاگنامرد  یرتویپماک  هکبش  بصن  تایلمع  یارجا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

.دشاب یم  مالعتسا  مرف  قبط  دزمتسد  هنیزه  طقف 

5154987979 یتسپ :  دک  رهم پ 1234 ،  گرزب  یوک  یوربور  ناسربآ  هار  راهچ  هب  هدیسرن  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379142-041  ، 33350801-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350793-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو راد   راد ترا   ترا قرب   قرب زیرپ   زیرپ هنیزه   هنیزه // لباک لباک // ولبات ولبات  / / چیئوس چیئوس   c isco-c9200L-24T-4G-Ecisco-c9200L-24T-4G-E ناونع : : ناونع 6060
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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 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

6269699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  یاراد  لماک  بصن  اب  متیآ  یتسویپ 3  لیاف  کرادم  تاصخشم و  قبط  لاوریاف  رورس و  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004526000187 زاین :  هرامش 

نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   FG-500E لدم هکبش  تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

دنمشوه کتارفا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
استپ هدننک  هضرع  عجرم   EMC-UNITY یتراجت مان   TB 1/8 تیفرظ  D3-2S10-1800 لدم  INTERNAL کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

ارپاس یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FORTINET یتراجت مان   FAZ-200D لدم رزیالانآ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 
تعنص

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

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقن و دصرد  تخادرپ 50  هباشم  دک  ناریا  یاراد  لماک  بصن  اب  متیآ  یتسویپ 3  لیاف  کرادم  تاصخشم و  قبط  لاوریاف  رورس و  مزاول  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینامثع سدنهم  نفلت 33372016 اب  یگنهامه  تهج  دشاب  یم  لاس 1404  دیسر  رس  هنازخ  قاروا  دصرد   50

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

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

33295774-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف وو   رورس   رورس مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161
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ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: 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   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشابیم و  تسویپ  تسیل  قبط  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093117000199 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یقاس نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   TS500GSJ25M لدم  GB 500 تیفرظ  External کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

IT نایحتف سدنهم   09131840628  - زادرپراک هاوخنطو   09132695934 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یدقن  تروص  هب  باسح  هیوست 

8154837361 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  یناتسرهش  هچوک  رهمگرزب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32688551-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32642365-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6269723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ - لیاف  تاصخشم  اب  دم  لگنیس  یرون  ربیف  لباک  کر و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب دیاب  دم  لگنیس  یرون  ربیف   - دشاب یم 

1101003134000476 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناشول قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   APC یتراجت مان   AR3100 لدم هنایار  هکبش  هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

سدنهم سامت 09121532293  نفلت   - لک هرادا  کیتامروفنا  هرادا  هدات  زا  دعب  باسح  هیوست   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یزیرهم

3713649161 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یناساول ، دیهش  نابیایخ  مق ، مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37713752-025  ، 37750935-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37727300-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

دمدم لگنیس   لگنیس یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک وو   کرکر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6269814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا  مرفو  ینف  تاصخشم  قبط  یهاگشیامزآ  lis لوژام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101005897000087 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3750G-48TS-S لدم تروپ  لانرتنیا 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5154987979 یتسپ :  دک  رهم پ 1234 ،  گرزب  یوک  یوربور  ناسربآ  هار  راهچ  هب  هدیسرن  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379142-041  ، 33350801-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350793-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانرتنیا لانرتنیا هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناحیروبا کینیلک  ید   :: 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   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  ینف  تاصخشمو  تسویپ  لیاف  قبط  ناوخ  دکراب  یس و  یپ  ینیم  چنیا و   24 روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094137000097 زاین :  هرامش 

ناحیروبا کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA یتراجت مان   PC-GS2550 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AOC یتراجت مان   419PH لدم  in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA هدنزاس عجرم   MBS-4680 لدم ناوخ  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

سانشراک 66401676 نفلت  یمازلاروتکاف  شیپ  سانشراک  داتو  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 20  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1315794831 یتسپ :  دک  ناحیروبا ،  کینیلک  ید  یرظن  دیهش  نابایخ  شبن  یبونج  نیطسلف  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66950823-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66469440-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ دکراب   دکراب رنکسا   رنکسا - - LCDLCD  روتینام روتینام هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6270007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم  یاه  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ حرش  رد  تاصخشم  قبط  روک -  چیئوس  طسوتم -  رتور  یوق -  رتور 

1101050381000082 زاین :  هرامش 
نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CISCO2851 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   K9/3945 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414618566 یتسپ :  دک  کالپ 279 ،  هلال  لته  گنیکراپ  یربور  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88950579-021  ، 88988098-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88984597-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش ردرد   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روک -  -  روک چیئوس   چیئوس طسوتم -  -  طسوتم رتور   رتور یوق -  -  یوق رتور   رتور هباشم   هباشم یاه   یاه دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6270093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - دشابیم هباشم  دک  ناریا   - یتسویپ تسیل  حرش  هب  ویسپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ جرد  دک  ناریا  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  روتکاف  شیپ  لک  عمج 

1101003995000253 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  Patch Cord LC/PC-LC/PC SM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
رازفا هکبش  تکرش 

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

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراددوخًادج  هباشم  دنرب  اب  اهالاک  هئارا  زا  دشابیم  داباهم  نادنز  داباهم ،  رهش  لیوحت  لحمو  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  دنفسا  رخآ  تخادرپ 

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475666-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6767

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

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

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

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

6270170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم هباشم  یباختنا  دک  ناریا  نمضرد  دشاب .  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  یتسیاب  یتساوخرد  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001313000351 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تراجت نموه  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   SR226B لدم  mm 1160 عافترا  600x600 mm داعبا تینوی  رورس 22  کر  الاک :  مان 

سودرف
ددع 1 دادعت : 

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

هرامش 09128188493 اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  نمض  رد  دهدرارق .  هناماس  ردو  هدومن  نکساو  لیمکت  ار  تسویپ  لیاف  یتسیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرف لصاح  سامت  یرومیت  سدنهم 

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145382-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک یتیامح  تامدخ   :: 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   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیدودحم نودب   36mb یتنرتنیا تامدخ  سیورسدناب  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  طیارش  هیلک 
1101001078000030 زاین :  هرامش 

یزرواشک یتیامح  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

36mb دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517739111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  هچوک 4  یدناگ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88873804-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

84831111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینوی تینوی   2222 رورس   رورس کرکر   ناونع : : ناونع 6868

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   طیارش   طیارش هیلک   هیلک تیدودحم   تیدودحم نودب   نودب   3636 mbmb  یتنرتنیا یتنرتنیا تامدخ   تامدخ سیورسدناب   سیورسدناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 6969
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نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاعف  Essentla-PLR سنسیال اب   Cisco C9200L-24T-4G-E چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099226000096 زاین :  هرامش 

نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CISCO C9200L-24T-4G-E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هزور  تخادرپ 20  هدوب و  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دشابیم و  دیئات  دروم  ینف  دحاو  دیئات  اب  یاهالاک New Original و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457813481 یتسپ :  دک  الپ ک6 ،  وگتسار  یعراز  دیهش  یلامش  شوخ  یدازا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64015426-021  ، 64015000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66943093-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6270433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس 2960 چوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

37780426-025 :: 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

لاعف لاعف   Essentla-PLREssentla-PLR سنسیال   سنسیال اباب     Cisco C9200L-24T-4G-ECisco C9200L-24T-4G-E  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 7070

29602960 وکسیس   وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع 7171
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زیربت 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 09 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091807000026 زاین :  هرامش 

زیربت هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
HZ|D123RT| راد شوپرد   | هکبش لباک  تیریدم  لنپ  هعومجم  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

لنپ چپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
ماکاتید دروک  چپ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

رها رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  تازیهجت  لماک  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166616471 یتسپ :  دک  زیربت ،  هاگشناد  نمهب  راولب 29   زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33393416-041  ، 33340081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33293028-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7272
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یزکرم ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: 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   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات مدع  تروص  رد  ینف  هتیمک  دات  زا  سپ  دیرخ  ناگیار  لمح  هنیزه  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تینوی  کرددع 36  دیرخ 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیم عوجرم  الاک 

1101001378000064 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-6035 لدم  cm 174 عافترا  60x60 cm داعبا تینوی  هداتسیا 35  کر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

عوجرم الاک  دات  مدع  تروص  رد  ینف  هتیمک  دات  زا  سپ  دیرخ  ناگیار  لمح  هنیزه  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تینوی  کرددع 36  دیرخ 5  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم

3813816661 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  نابایخ  یادتبا  ادهش  نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32229505-086  ، 32227925-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230744-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دات دات مدع   مدع تروص   تروص ردرد   ینف   ینف هتیمک   هتیمک دات   دات زازا   سپسپ   دیرخ   دیرخ ناگیار   ناگیار لمح   لمح هنیزه   هنیزه دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تینوی   تینوی   3636 کرددع   کرددع 55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ددرگیم ددرگیم عوجرم   عوجرم الاک   الاک

7373
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دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: 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 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

6270508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001265000149 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اتفا  همانیهاوگ  ، هکبش ینابیتشپ  راک  ماجنا  نسح  دروم  همیمض 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لطاب  دشاب  هتشادن  تسویپ  هک  ییاهتساوخرد  .ددرگ  تسویپ  لیمکت و  زیلانآ 

.دیریگب سامت  هرامش 09133524161  اب  لاوس  تروص  رد 

8917363163 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ..ا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7230006-035  ، 37218082-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218474-035 :: 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 وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 7474
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سراپ زاگ  تفن 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 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

6270721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Storage Samsung تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006444 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یفص کاوژپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP DL380p Gen8 هنایار رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   HP DL380 G6 8 Small Form Factor (SFF) Drive Cage Kit لدم هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

زارف ناشیدنا  نایار 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/02 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 10 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  حرش  لودج  ساسارب  هصقانم  رد  تکرش  تهج  تسا  هباشم  دشاب و  یمن  یلصا  داتس  هناماس  رد  زاین  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامنیراذگراب هناگادج  تروص 

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

83762170-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Storage SamsungStorage Samsung ناونع : : ناونع 7575
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تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: 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 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

6270826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ههام هس  تخادرپ  یتسویپ (  تسیل  قبط  هدننک و ...  دیفس  ییوشتسد +  عیام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000622 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

سیورس 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیمات  هدهع  رب  یربراب  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32628040-0663  ، 32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( ههام ههام هسهس   تخادرپ   تخادرپ یتسویپ (  (  یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط وو ...  ...  هدننک   هدننک دیفس   دیفس ییوشتسد +  +  ییوشتسد عیام   عیام ناونع : : ناونع 7676
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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   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هارمه  طیارش  هیلک  یراذگراب  تسویپ  کرادم  قبطو  تسا  هباشم  دک  ناریا  / یا هراوهام  تراک  میسو  نفلت  هاگتسد  دیرخ 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش  اضما و  رهم و 

1101001132000413 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   THURAYA یتراجت مان   XT-LITE لدم هفرص  هب  نورقم  هاتوک  مایپ  یتوص  سامت  تیلباق  اب  یا  هراوهام  هارمه  نفلت  الاک :  مان 
ایسآ نفلت  تاطابترا  تکرش  هدننک  هضرع 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

ایسآ نفلت  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   THURAYA یتراجت مان  لدم  دقاف  یا  هراوهام  یرابتعا  تراک  میس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

سامت هرامش  اضما و  رهم و  اب  هارمه  بسک  زاوج  ای  همان  ساسا  تمیقداهنشیپ و  هگربو  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرورض 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهم رهم اباب   هارمه   هارمه طیارش   طیارش هیلک   هیلک یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم قبطو   قبطو تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // یایا هراوهام   هراوهام تراک   تراک میسو   میسو نفلت   نفلت هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33 دیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یرورض   یرورض سامت   سامت هرامش   هرامش وو   اضما   اضما وو  

7777
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نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6270907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردیانشا هکبش  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001172000039 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  قبط  - 

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

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136666677 یتسپ :  دک  مشیربا ،  جرب  یوربور  قباس ) روصنم  ) یتشهب دیهش  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35547304-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35576069-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردیانشا ردیانشا هکبش   هکبش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878
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یدربراک یملع  عماج  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 14 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ شرافس  حرش  ...و  تروپ  هکبش 24 چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091495000078 زاین :  هرامش 

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ شرافس  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  تمیق  زیر  روتکاف و  شیپ  هئارا 

یریصن 82774437 سدنهم  هطوبرم  سانشراک 

 : یتسپ دک  یملع ،  عماج  هاگشناد  گنیکراپ  لوا  برد  نانمس  هچوک  یهلا  تاجن  زا  دعب  بالقنا  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599665111

82771158-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88809277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ شرافس   شرافس حرش   حرش ...و   ...و تروپ   تروپ هکبش  2424 هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 7979
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ناحیروبا کینیلک  ید   :: 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   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6271127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط  یس  یپ  ینیم  ناوخ و  دکراب  چنیا و  روتینام 24 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094137000099 زاین :  هرامش 

ناحیروبا کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA یتراجت مان   PC-GS2550 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AOC یتراجت مان   419PH لدم  in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA هدنزاس عجرم   MBS-4680 لدم ناوخ  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

66401676 نفلت سانشراک  دات  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 20 یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1315794831 یتسپ :  دک  ناحیروبا ،  کینیلک  ید  یرظن  دیهش  نابایخ  شبن  یبونج  نیطسلف  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66950823-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66469440-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس یپیپ   ینیم   ینیم وو   ناوخ   ناوخ دکراب   دکراب وو   چنیا   چنیا روتینام  2424 روتینام ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدازبلاط 09153847558 سدنهم  کولف 9  تست  اب  یناریا  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005850000151 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
عجرم یرتم  یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PVC شکور سنج   mm 0/5 زیاس سم  یداه  سنج   CAT5e-FTP-4.05 دک  Cat 5e – FTP هکبش لباک  الاک :  مان 

یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدنزاس 
رتم 2,440 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دعب دشابیم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  تست  لاسرا و  هنیزه.دشابیم  یمازلا  اهب  مالعتسا  یرازگراب  مرف و  لیمکت  کولف 9. تست  اب  یناریا  هکبش  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوشیم یرادیرخ  کولف 9  اب  تست  باوج  زا 

9413933874 یتسپ :  دک  ردام ،  تلود و  نادیم  لصاف  دح  یبرغ  ینیمخ  ماما  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236274-058  ، 32728328-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728328-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ابتاس6269858 هکبش  تخاس  ریز  ( SOC  ) کنیروتینام یرادهگن و  یربهار ، هحفص 20)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یربیاس6269891 تینما  تیریدم  هحفص 27)هاگتسد  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6269920BPMS رتسب رد  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب  فیاظو و  ، کیژتارتسا تیریدم  لوژام  هحفص 20)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزادنا6270787 هارو  بصنو  هتسبرادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6271089 ینف  تاصخشم  قبط  ( LIS wifi لوژام  ) درب تنیالک  هحفص 20)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قرشلامش 2 نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  لاو  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001158000061 زاین :  هرامش 

(2) قرشلامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   X554UN2 لدم  in 55 زیاس لاو  وئدیو  رگشیامن  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  وگتسار  یاقا  هرامش 01731282310  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تروص  رد.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا روتکافشیپ  لاسرا 

4919746595 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  هاگتسیا  - لانیمرت بنج  - یدنبرمک - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31282424-017  ، 32687911-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32687801-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاو لاو وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 8282

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6269226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات اب  لاسرا  هنیزه  تخادرپ  شیپ  نودب  لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  تاحیضوت  لیاف  حرش  هب  زاین  دروم  تالوصحم  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک

1101092122000065 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  ناجونم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناینامرک ماب  دیفس  هدننک  هضرع  عجرم  سیت  یتراجت  مان   kg 30 دیفس گنر  ینلیتا  یلپ  لطس   T.P 785 بآ هیاپ  رب  لودج  امن  گنر  الاک :  مان 
لطس 30 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
لبس یمیش  نیرآ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 بلح گنر 225  دک  دیفس  کیلیرکآ  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 10 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

لبس یمیش  نیرآ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 بلح گنر 235  دک  درز  کیلیرکآ  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 5 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ   kg 25 بلح یلودج 091  یبآ  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

بلح 10 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

ناجونم رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  تخادرپ  شیپ  نودب  لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  تاحیضوت  لیاف  حرش  هب  زاین  دروم  تالوصحم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7891734567 یتسپ :  دک  ناجونم ،  یرادرهش  یرادا  نامتخاس  ریت  تفه  نادیم  یدالوفدیهش  راولب  ناجونم  نامرک  ناجونم ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43301225-034  ، 43301224-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43300111-034 :: 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 ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/11/29هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناس ینوتب 80 و 118  هدرال  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6269716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش رباعم  حطس  رد  یروحم  یشک  طخ  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100586000035 زاین :  هرامش 

دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفازاب و  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهش رباعم  حطس  رد  یروحم  یشک  طخ  تایلمع  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3614635358 یتسپ :  دک  یلوبمالسا ،  دلاخ  نابایخ  یتشهب :  دیهش  نابایخ  دورهاش : دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332543-023  ، 3155-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32336960-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناس یتناس   1 181 18 وو     8080 ینوتب   ینوتب هدرال   هدرال ناونع : : ناونع 8484

رهش رهش رباعم   رباعم حطس   حطس ردرد   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8585

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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دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6269870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( سکابروالف ) نادلگ یکیفارت و  درالوب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100586000036 زاین :  هرامش 

دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفازاب و  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سوت تعنص  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  تعنص  نوتلآ  هدنزاس  عجرم   Altonco ALHB-LV2260 لدم درالوب  دنب  هار  الاک :  مان 

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

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( سکابروالف ) نادلگ یکیفارت و  درالوب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3614635358 یتسپ :  دک  یلوبمالسا ،  دلاخ  نابایخ  یتشهب :  دیهش  نابایخ  دورهاش : دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332543-023  ، 3155-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32336960-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6269898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جوم لیر 2  دراگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003362000175 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

ناتسرال یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52251631-071  ، 52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( سکابروالف سکابروالف )) نادلگ نادلگ وو   یکیفارت   یکیفارت درالوب   درالوب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

جوم جوم   22 لیر   لیر دراگ   دراگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرال یزاسرهش  هار و  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 17 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ینف  تاصخشم  اب  جوم  ود  لیردراگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003362000250 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  ینف  تاصخشم  اب  جوم  ود  لیردراگ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریت یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قباطم  رهش  حطس  نیدایم  اه و  نابایخ  لوادج  یزیمآ  گنر  ترجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095462000016 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناریت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  30000 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نورک ناریت و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  قباطم  رهش  حطس  نیدایم  اه و  نابایخ  لوادج  یزیمآ  گنر  ترجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8531755194 یتسپ :  دک  ناریت ،  یرادرهش  یرادا -  کراپ  ناریت - ناهفصا - نورک ،  ناریت و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42222054-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42225041-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   جوم   جوم ودود   لیردراگ   لیردراگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قباطم   قباطم رهش   رهش حطس   حطس نیدایم   نیدایم وو   اهاه   نابایخ   نابایخ لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ترجا   ترجا ناونع : : ناونع 8989

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   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رصعیلو نابایخ  ییانشور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005066000831 زاین :  هرامش 

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

یناسر قرب  1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

زاوها 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 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

6270680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها شش  هقطنم  یرادرهش  هدودحم ی  رد  یکیفارت  شوقنو  هدایپ  رباع  ، یروحم ، رباعم یشک  طخ  یارجاو  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090723000068 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-9  دک  درز  یروحم  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسک زاوج  ینوناق ، یاهزوجم  ، تکرش همانساسا  زا  معا  هدننک  نیمات  هب  طوبرم  ینوناق  لماک و  تادنتسمو  کرادم  یراذگراب  سامت و  هرامش  رکذ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا الماک  یتیوه  کرادمو 

6133833159 یتسپ :  دک  زاوها ،  یرادرهش  نهآ  هار  هشوت  رابنا  یوربور  هاپس  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33777074-061  ، 33335076-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335076-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رصعیلو رصعیلو نابایخ   نابایخ ییانشور   ییانشور ناونع : : ناونع 9090

زاوها زاوها شششش   هقطنم   هقطنم یرادرهش   یرادرهش هدودحم  یی   هدودحم ردرد   یکیفارت   یکیفارت شوقنو   شوقنو هدایپ   هدایپ رباع   رباع ،، یروحم یروحم ،، رباعم رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجاو   یارجاو گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

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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نارایماک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداس یگنر 40*40  شوپفک  رتم  اویناک و 2000  لودج  هعطق  هداتسیا 15*50*30 و 1150  لودج  هعطق  دیرخ 5190  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005116000189 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  نارایماک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رذآ هوژپ  امس  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 15 تماخض  50x30 cm داعبا ینتب  هداتسیا  لودج  الاک :  مان 

ددع 5,190 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

یسیع روپ  رگسع  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 15 تماخض  40x30 cm داعبا ینتب  وربآ  لودج  الاک :  مان 
ددع 1,150 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
ملاس ینتب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  راک  ملاس  یتراجت  مان  یعبرم  رتم  تلاپ   40x40 cm داعبا  cm 6 تماخض یگنر  هیور  اب  عبرم  حرط  ینتب  شوپفک  الاک :  مان 

نیوزق راک 
عبرم رتم  2,000 دادعت : 

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

دشاب یم  هام  رثکادح 2  فرظ  تخادرپ  دشاب و  یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6631648855 یتسپ :  دک  یرفظم ،  مهدا  هار  راهچ  یبویا  نیدلا  حالص  نابایخ  نارایماک ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35533284-087  ، 35522610-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35522625-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداس هداس   4040 ** 4040 یگنر   یگنر شوپفک   شوپفک رتم   رتم   2 0002000 وو   اویناک   اویناک لودج   لودج هعطق   هعطق   1 1501 150 وو     3030 ** 5050 ** 1515 هداتسیا   هداتسیا لودج   لودج هعطق   هعطق   51905190 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6270871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) ولبات تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000860 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دیهاوخ  لاطبا  اهب  شسرپ  هگرب  لاسرا  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  تسویپ  رد  اهب  شسرپ  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسناسآ روسناسآ نامرف   نامرف ولبات   ولبات تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 9393

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

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

زا 127 ھحفص 67 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hq9pja523xwv5?user=37505&ntc=6270871
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6270871?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نماس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارب نیگنایم  هزور  ریظن 28 هنومن  بعکم  تمواقم  تیفیک و  اب  لودج 50*50  دادعت 2500  50 و   * لودج 40 دادعت 2500  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاکساپ اگم  زا 35  شیب  اه  هنومزآ  درادناتسا 

1101050221000017 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  نماس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یتیگ هار  سیدنت  هدننک  هضرع  عجرم   13x40x50 cm زیاس یسرپ  ینتب  لودج  الاک :  مان 
ددع 2,500 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
یتیگ هار  سیدنت  هدننک  هضرع  عجرم   13x50x50 cm زیاس یسرپ  ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 2,500 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومزآ درادناتسا  یارب  نیگنایم  هزور  ریظن 28 هنومن  بعکم  تمواقم  تیفیک و  اب  لودج 50*50  دادعت 2500  50 و   * لودج 40 دادعت 2500   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاکساپ اگم  زا 35  شیب  اه 

6576139743 یتسپ :  دک  نماس ،  یرادرهش  یبرغ - علض  هر )  ) ماما نادیم  هب  هدیسرن  - ءادهش راولب  - نماس ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422223-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32422821-081 :: 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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یارب یارب نیگنایم   نیگنایم هزور   هزور 2828 ریظن   ریظن هنومن   هنومن بعکم   بعکم تمواقم   تمواقم وو   تیفیک   تیفیک اباب     5050 ** 5050 لودج   لودج   25002500 دادعت   دادعت وو     5050  * * 4040 لودج   لودج   25002500 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
لاکساپ لاکساپ اگم   اگم   3535 زازا   شیب   شیب اهاه   هنومزآ   هنومزآ درادناتسا   درادناتسا

9494
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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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6269209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمالزلا یتسویپ  کرادم  ساسا  رب  ینف  داهنشیپ  هئارا  .یتسویپ  کرادم  قبط  دنب  مارآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002848 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   ASSA هدنزاس عجرم   D20 لدم وزاب  هارمه  رد  دنب  مارآ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ههام تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34177284-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

ناتسکات یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدادرثا بیترت  سردآ  سامت و  هرامش  نودب  یاه  مالعتسا  هی  ( تسویپ کرادم  قباطم  ) یموینیمولآ هرکرک  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوشیمند

1101005121000194 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  ناتسکات  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
داعبا 1 دادعت : 

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

.دوشیمند هدادرثا  بیترت  سردآ  سامت و  هرامش  نودب  یاه  مالعتسا  هی  ( تسویپ کرادم  قباطم  ) یموینیمولآ هرکرک  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3481618135 یتسپ :  دک  ناتسکات ،  یرادرهش  ینیمخ - ماما  خ  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35230701-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35230714-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وزاب وزاب هارمه   هارمه ردرد   دنب   دنب مارآ   مارآ ناونع : : ناونع 9595

یموینیمولآ یموینیمولآ هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  دامع /  ریم  نامتخاس  یتینما  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000857 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  لیمکت و  ءاهب  شسرپ  مرف  -2

ددرگ یم  لاطبا  تساوخرد  ءاهب  شسرپ  مرف  لاسرا  مدع  تروص  رد  -3

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

35911766-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

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   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزروشک کناب  میدق  یراس  ، ریمنهب ، رابیوج هبعش  یقرب ) هرکرک   ) پآ لور  تازیهجت  بصن  ارجا و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004282000048 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

تسویپ تسیل  ربارب  یرس   1 دادعت : 
1401/11/29 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

نامتخاس نامتخاس یتینما   یتینما هرکرک   هرکرک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9797

(( یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  ) ) پآپآ لور   لور تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   ارجا   ارجا دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نکسم کناب  نارهت  برغ  هقطنم  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ًادیکا هموزر  هئارا.مرف  لیمکت.دیدزاب.تسویپ  تسیل  قبط  بختنم  بعش  رد  یدالوف  هرکرک  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
88649055و88649056 تسیمازلا

1101004339000050 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  نارهت  برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رتم 7 دادعت : 

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

88649055و88649056 تسیمازلا ًادیکا  هموزر  هئارا.مرف  لیمکت.دیدزاب.تسویپ  تسیل  قبط  بختنم  بعش  رد  یدالوف  هرکرک  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994763111 یتسپ :  دک  کالپ 43 ،  نارهت  ناتسا  برغ  تیریدم  نکسم  کناب  یمادخ  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88649055-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88649028-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

6269870( سکابروالف ) نادلگ یکیفارت و  درالوب  هحفص 60)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بعش بعش ردرد   یدالوف   یدالوف هرکرک   هرکرک بصن   بصن ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روباشین ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه ههام  هیوست 2 هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازاددرگ  یراذگراب  تمیق  تسویپ  کادم  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک 09353642030 نیماتاب  لاسرا 

1101090964000092 زاین :  هرامش 
روباشین ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313776564 یتسپ :  دک  داتس ،  هرامش 2  نامتخاس   – یزار نابایخ  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43307174-051  ، 43307131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43307307-051 :: 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

نادابآ یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 100100

یصخش یصخش یتامدخ   یتامدخ یاه   یاه تیلاعف   تیلاعف ریاس   ریاس وو    ...  ... وو یکیتامونپ   یکیتامونپ لباک   لباک // قرب قرب هلول   هلول  / / mmmm  3232 هلول   هلول تسب   تسب // هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود 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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تخادرپ شیپ.دوش  تقد  تاحیضوت  هب  هدش  باختنا  هباشم  دک  ناریا  هتسب - رادم  نیبرود  هعومجم  یزادنا 2  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوب دهاوخن 

1101094971000026 زاین :  هرامش 
نادابآ یرادرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یتآ پیاپوین  یکیتسالپ  سنج  یراشف  لدم   mm 32 هلول تسب  الاک :  مان 
ددع 90 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
انیس هنایار  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   ACTI یتراجت مان   PMAX-0202 لدم هتسب  رادم  نیبرود  بآ  دض  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

لتاراف  AVR25C لدم قرب  ظفاحم  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   L00510205-20 لدم ریوصت  لباک  الاک :  مان 

ددع 490 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 21 رطق یسکلف  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 
رتم 250 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   LOCAL یتراجت مان   mm 47 رطق یرتم  لوط  یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 

رتم 380 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

کیتاموینپ وتسف  هدننک  هضرع  عجرم  ینف 541332  هسانش  یس  یو  یپ  سنج   m 10 لوط  NEBU لدم یکیتامونپ  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  یرظتنم  سکاب  یتراجت  مان   M-B2030 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 23 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

یزامن اضر  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PHILIPS یتراجت مان   SPM6950 لدم راد  ثوتولب  میس و  یب  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
ردنب رون  هیالط  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HT-VISION یتراجت مان   BNC Q9 لدم هتسب  رادم  نیبرود  لیدبت  شیف  الاک :  مان 

ددع 58 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هغومجم 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316856591 یتسپ :  دک  یراتکه ،  کراپ 17  داباریما - نادابآ -  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5322531-061  ، 53229555-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53221699-061 :: 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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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6269535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتنا راگ  یلام و  ینف و  داهنشیپ  هیارا  / تیولوا رد  لخاددیلوت  / هباشمدکناریا / کینورتکلا تظافح  متسیس  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت زا  سپ  هام  کی  دودح  تخادرپ  / یمازلا

1101091701001696 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام کی  دودح  تخادرپ  / یمازلا یتنا  راگ  یلام و  ینف و  داهنشیپ  هیارا  / تیولوا رد  لخاددیلوت  / هباشمدکناریا / کینورتکلا تظافح  متسیس  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دننک تکرش  هصقانم  رد  دنناوت  یم  تفن  تسارح  نامزاس  یلم و  تکرش  کینورتکلا  تظافح  دحاو  طسوت  هدش  تیحالص  دات  یاهتکرش  افرص  / لیوحت زا  سپ 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138549-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یزکرم  همیب   :: 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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6269712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000219 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هعومجم  10 دادعت : 

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

( .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاهتمیق  هب  هناماس  رد  تسویپ  لیاف  جرد  مدع  تروص  رد  ) هناماس رد  تسویپ  مرف  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ) لحم رد  لیوحت 

.ددرگن هئارا  یداهنشیپ  هدش  تساوخرد  سنج  زا  جراخ 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: 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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هواس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.....چوس - دراه - ینوریب نیبرود  - یلخاد نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000386000180 زاین :  هرامش 

هواس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ات  لمح  هنیزه  - دشابیم رظندم  دنرب  اب  تیولوا  - دوش هعلاطم  تقد  هب  افطل  دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  لماک  تاصخشم  - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اب 09191968511- سامت  رتشیب  تاعالطا  تهج  - ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  افطل  - دشابیم هدنشورف  اب  هدکشناد 

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

48501131-086  ، 42224414-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223488-086 :: 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

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 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

6270038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج مزاول  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001230000403 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 : 

1401/12/09 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

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 104104

یبناج یبناج مزاول   مزاول وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 105105
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سودرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  حرشب  یبناج  مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تبث  تسویپ  مرف  لک  غلبم  تمیق  جرد  ماگنه  رد 

1101005479000032 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  سودرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یوخ هراتس  تفاب  مشیربا  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   EN-VI30T-60 لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
سودرف رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  هیوست  هتفه  کی  فرظ  مزاول  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  داهنشیپ  لاطبا  ثعاب  لدم  دنرب و  رد  رغت 

ربتعم یتناراگ 
سودرف یرادرهش  رابنا  برد  لیوحت 

دوش یراذگراب  امتح  لیمکت  زا  سپ  تسویپ  مرف 

9771883777 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  سودرف .  سودرف ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32721701-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32725700-056 :: 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

ددرگ ددرگ تبث   تبث تسویپ   تسویپ مرف   مرف لکلک   غلبم   غلبم تمیق   تمیق جرد   جرد ماگنه   ماگنه ردرد   تسویپ   تسویپ مرف   مرف حرشب   حرشب یبناج   یبناج مزاول   مزاول وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 106106
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  DATA SHEET تاصخشم قباطم  یریوصت  تراظن  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001349 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش تیریدم  ای  تراظن  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 705 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  - 3
.دامن گنهامه  لگدنس 09156118489  یاقآ  اب  داهنشیپ  یراذگ  راب  زا  لبق  -4

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

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: 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

ناتسزوخ ناتسا  رهشهام  نادنز   :: 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   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هارو  بصنو  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090397000086 زاین :  هرامش 

رهشهام نادنز  هدننک :  رازگرب 
یدومحم هیناه  هدننک  هضرع  عجرم   INFINOVA یتراجت مان   V2020NX-16X8 لدم هتسب  رادم  نیبرود  صوصخم  سکیرتام  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09368765082 .دامرف تمیق  مالعا  تسویپ  تسیل  قبط  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6355753658 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ییاوه  دنفادپ  بنج  رهشهام  ردنبرس  نابوتا  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32279740-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32279740-061 :: 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

تسویپ تسویپ   DATA SHEETDATA SHEET تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 107107

یزادنا یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 108108

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

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

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

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

6270853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  تسویپ و  تسیل  قبط  چیئوس ) زاس ،  هریخذ  هاگتسد  نبیرود ، زا  معا   ) یریوصت تراظن  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001530000079 زاین :  هرامش 

هاشنامرک هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاهلیاف  قبط  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

( یتسویپ  ) هصقانم رد  تکرش  تامازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تساریذپ ناکما  طبریذ  نیلوئسم  طسوت  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ 

دشاب یم  کناب  یزکرم  نامتخاس  هاشنامرک  رهش  الاک  لیوحت  لحم 
دش دهاوخن  تخادرپ  لباق  یدنب  هتسب  لمح و  تباب  یا  هنیزه  هنوگچیه 

دشاب یم  یموب  تکرش  اب  تیولوا 

6714616441 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  روما  تیریدم  یدازآ -  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38228232-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38228232-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف وو   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط چیئوس ) ) چیئوس زاس ،  ،  زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد نبیرود ، ، نبیرود زازا   معا   معا  ) ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 109109
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هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 2 نیبرود  بصن  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000454 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 290 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 هقطنم   هقطنم نیبرود   نیبرود بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1101 10

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 " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  رتشوش  رنه  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6271096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن اب  هارمه  هتسبرادم  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005834000007 زاین :  هرامش 

رتشوش رنه  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NSD-P4230R لدم بش  رد  دید  تیلباق  موز و  ربارب  لسکیپاگم 30 مادیپسا 2 هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-P3422 لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 4  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

هدنشورف هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک  تخادرپ  .دشابیم  زاوها  نارمچ  دیهش  هاگشناد  رتشوشرنه  هدکشناد  رد  تازیهجت  لاسرا  هنیزهو  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنک ظاحل  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  ردار  ءاهب  مالعتسا  نیا  عوضوم  تامدخ  ماجنا  صوصخ  رد  زایندروم  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  تسا  فظوم  هدنشورف.دشابیم 

6451781167 یتسپ :  دک  رنه ،  هدکشناد  هاگشناد  راولب  رتشوش  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33730180-061  ، 36272088-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36272088-061 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

قیرح6270368 مالعا  راجفنا  دض   UV/IR هلعش هحفص 34)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاموتا6270884  FM 200 قیرح و مالعا  متسیس  هحفص 34)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لمح6270992 هنیزه  - دشاب یم  تسویپب  ( قیرحافطا  ) زاین دروم  تامدخ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  یناشن  شتآ  هیدات  هنیزه  لقنو و 

هحفص 34) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

بصن بصن اباب   هارمه   هارمه هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

یراس هر )  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب گنیجیپ  یزادنا  هارو  یزاسزاب  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094778000096 زاین :  هرامش 

یراس ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
تساوخرد  2 دادعت : 

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

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

4817718743 یتسپ :  دک  یراس ،  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یزار  یراس خ  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361700-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33361700-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: 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

ناتسرامیب6270164 گنیجیپ  یزادنا  هارو  یزاسزاب  هحفص 82)تهج  گنیجیپ  ( گنیجیپ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرون6271099 ربیف  هکبش  هعسوت  تافلخت و  تبث  یتراظن  یاهنیبرود  تازیهجت  بصن  هحفص 10)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرون6271099 ربیف  هکبش  هعسوت  تافلخت و  تبث  یتراظن  یاهنیبرود  تازیهجت  بصن  هحفص 10)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسرامیب ناتسرامیب گنیجیپ   گنیجیپ یزادنا   یزادنا هارو   هارو یزاسزاب   یزاسزاب تهج   تهج ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

زا 127 ھحفص 82 
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زاریش یرادرهش  یاهناتسمارآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون 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

6270131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدمحا  تشهب  ناتسمارآ  شریذپ  نامتخاس  قیرح  افطاو  مالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098232000003 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  یاهناتسمارآ  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرمرتم  600 دادعت : 
1402/02/30 زاین :  خیرات 
زاریش سراف ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7194634154 یتسپ :  دک  اهناتسمارا ،  تیریدم  نامزاس  نامتخاس  ردام  کراپ  یدورو  یسوم  نبدمحا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37426083-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37426046-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094994000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6270550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 pbi قیرح سابل  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  70/000/000/000 دروارب : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6269656 ءافطا  مالعا  هناماس  هب  طوبرم  ینامتخاس  یقرب و  یکیناکم ، یاه  متسیس  تاداریا  عفر 
( یراتکه هاگراک 5   ) شیک ینابیتشپ  یتایلمع و  هاگیاپ 

هحفص 34) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح افطاو   افطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 113113

pbipbi قیرح   قیرح سابل   سابل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

زا 127 ھحفص 83 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرحءافطا6269702 لوسپک  ریمعت  و  ژراش ، هحفص 34)سیورس ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6270131 افطاو  مالعا  متسیس  هحفص 7)یارجا  قیرح  ( قیرح

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

ددع6270294 دادعت 5  قیرح  ءافطا  هحفص 34)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6270368 مالعا  راجفنا  دض   UV/IR هلعش هحفص 34)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6270550pbi قیرح سابل  هحفص 7)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

کیتاموتا6270561 ءافطا  مالعا و  متسیس  هب  رورس  قاتا  هحفص 34)زیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ملعاریما6270783 ناتسرامیب  قیرح  افطا  متسیس  یارجا  سنج و  هحفص 34)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاموتا6270884  FM 200 قیرح و مالعا  متسیس  هحفص 34)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لمح6270992 هنیزه  - دشاب یم  تسویپب  ( قیرحافطا  ) زاین دروم  تامدخ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  یناشن  شتآ  هیدات  هنیزه  لقنو و 

هحفص 34) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نکاما6271138 زا  یشخب  قیرح  نالعا  یاهمتسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ   ، یحارط  ، هحفص 7)هژورپ قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

هاگتسیا6269193 کینورتکلا  تظافح  یاه  هحفص 16)هناماس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6269535 تظافح  متسیس  هحفص 71)مالقا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6269944 تظافح  یاه  متسیس  هحفص 16)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6270208 تظافح  یاه  متسیس  هحفص 16)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6271101 تظافح  یاه  متسیس  هژورپ  هحفص 16)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم 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 127 ھحفص 84 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

قیرح6270368 مالعا  راجفنا  دض   UV/IR هلعش هحفص 34)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت یا  هقطنم  قرب  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 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

6269378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

satir-d300 نژیوومرت نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000418 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SHENZEN EVERBEST MACHINERY هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-9885 لدم نژیوومرت  یترارح  یرادرب  ریوصت  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 

للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INDUSTRY CO. LTD
ددع 1 دادعت : 

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

.ددرگ تسویپ  هدش  روهمم  کرادم  هیلک  .ددرگ  تسویپ  یتساوخرد  تامازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

satir-d300satir-d300 نژیوومرت   نژیوومرت نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115
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هکرابم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش یاه  شیامه  اه و  هژورپ  زا  تیفیک  اب  یرادرب  ریوصت  تهج  یبناج  تاقلعتم  اب  یرادربملیف  یساکع و  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسا نتم  رد  جردنم  تاصحشم  اب 

1101093417000082 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  هکرابم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   DCR-SR85E E34 لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
هکرابم رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  نتم  رد  جردنم  لودج  قبط  تمیق  زیلانآ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52402021-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52403055-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب یرادرهش   یرادرهش یاه   یاه شیامه   شیامه وو   اهاه   هژورپ   هژورپ زازا   تیفیک   تیفیک اباب   یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت تهج   تهج یبناج   یبناج تاقلعتم   تاقلعتم اباب   یرادربملیف   یرادربملیف وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
مالعتسا مالعتسا نتم   نتم ردرد   جردنم   جردنم تاصحشم   تاصحشم

1161 16
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یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6270274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ همیمض  قباطم  یلخاد  نوفورکیم  اب  لاتیجید   usb نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001007000237 زاین :  هرامش 

( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ همیمض  قباطم  یلخاد  نوفورکیم  اب  لاتیجید   usb نیبرود - 

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

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

دشابیم هزور  هیوست 60  دشابیم  هزور  هیوست 60   09355702336 هنیهب 27938787 - زادرپراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09127139809 یرادلیوحت 27935355 - سدنهم  ینف  سانشراک 

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938450-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ همیمض   همیمض قباطم   قباطم یلخاد   یلخاد نوفورکیم   نوفورکیم اباب   لاتیجید   لاتیجید   usbusb  نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

زا 127 ھحفص 87 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mlx2an76uk2ad?user=37505&ntc=6270274
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6270274?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6270488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم تسویپ  هب  ددع  روتپادا 1  ددع -  هظفاح 2  تراک  ددع -  نیبرود 1 زنل  ددع -  یساکع 1  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005674000028 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تاصخشم تسویپ  هب  ددع  روتپادا 1  ددع -  هظفاح 2  تراک  ددع -  نیبرود 1 زنل  ددع -  یساکع 1  نیبرود  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  5 دادعت : 

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

دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  هیلخت  یریگراب و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناجریس یرادرهش  رابنا  لیوحت 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  تسویپ  دشابیم  تسویپ  ساسا  رب  دیرخ 

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: 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

6269378satir-d300 نژیوومرت نیبرود  هاگتسد  کی  هحفص 16)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

تاقلعتم6269491 هارمه  هب  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تیلاعف6269527 ریاس  و   ... یکیتامونپ و لباک  / قرب هلول   / mm 32 هلول تسب  / هتسب رادم  نیبرود 
یصخش یتامدخ  یاه 

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نکاما6269893 تاسیسات و  تهج  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 16)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6269980 هتسب  رادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج6270038 مزاول  هحفص 71)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زا6270064 تیفیک  اب  یرادرب  ریوصت  تهج  یبناج  تاقلعتم  اب  یرادربملیف  یساکع و  نیبرود  دیرخ 
مالعتسا نتم  رد  جردنم  تاصحشم  اب  یرادرهش  یاه  شیامه  اه و  هژورپ 

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

ددع ددع   11 روتپادا   روتپادا ددع -  -  ددع   22 هظفاح   هظفاح تراک   تراک ددع -  -  ددع 11 نیبرود   نیبرود زنل   زنل ددع -  -  ددع   11 یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 118118
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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

ناتسرامیب6270164 گنیجیپ  یزادنا  هارو  یزاسزاب  هحفص 82)تهج  گنیجیپ  ( گنیجیپ

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

تسویپ6270274 همیمض  قباطم  یلخاد  نوفورکیم  اب  لاتیجید   usb هحفص 16)نیبرود نیبرود  ( نیبرود

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

مرف6270468 لک  غلبم  تمیق  جرد  ماگنه  رد  تسویپ  مرف  حرشب  یبناج  مزاول  هتسبرادم و  نیبرود 
ددرگ تبث  تسویپ 

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددع6270488 روتپادا 1  ددع -  هظفاح 2  تراک  ددع -  نیبرود 1 زنل  ددع -  یساکع 1  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

یزادنا6270787 هارو  بصنو  هتسبرادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هقطنم 62708702 نیبرود  بصن  هحفص 71)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم6271029 تاموزلم  کیفارت و  لرتنک  یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یارجا  بصن و  هحفص 5)دیرخ ،  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لرتنک و6271065 زکرم  هب  طوبرم  تازیهجت  یزاس و  هریخذ  تباث  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
کیفارت تیریدم 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

بصن6271096 اب  هارمه  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هحفص 71)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرون6271099 ربیف  هکبش  هعسوت  تافلخت و  تبث  یتراظن  یاهنیبرود  تازیهجت  بصن  هحفص 10)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

54-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 12عبنم ات  رثکادح   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس هریخذ  عمتجم  ثادحا  هژورپ  هب  طوبرم   C شور هب  ماکلت  قیقد و  رازبا  قرب  تایلمع  صوصخ  رد  یزادنا  هار  یزادنا و  هار  شیپ  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راهباچ ردنب  رد  ریق 

یسمش  هام   7 تایلمع :  یرجا  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  زاگ  تفن و  هاگشیالاپ  یمیشورتپ و  هبتر 3  لقادح  ای  ورین و  هبتر 3  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد 

هقبط 5  74  ، کالپ یمارهب  کباب  دیهش  نابایخ  یدرگتسد  نابایخ  زا  رتالاب  رصع  یلو  نابایخ  نارهت ،  ، :: سردآ سردآ

یلخاد 116  88657463  ، 88654815 :: نفلت :: www.atlasjeyarvand.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

، تفن تعنص  یاههژورپ  رد  لاعف  یراکنامیپ  ربتعم  تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاگورین یمیشورتپ و  زاگ ،

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  - 003 ت خ -  - 119 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/11/26هرامش خیرات 1401/11/23  زا   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/12/3

6269194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دجاو یاه  تکرش  زا  هصقانم  نیا  دافم  ساسا  رب  دوخ  یمیشورتپ  عمتجم  نیداتوب  هدام  یزاس  هریخذ  نزخم  تایلمع  زا  یشخب  لیمکت  تهج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یم  توعد  طیارش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 1585635834 دک  کی   ، دحاو کالپ 1  موس  هچوک  ییانس ، نابایخ  ناخ  میرک  نابایخ  نارهت  تاداهنشیپ  لیوحت  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: karan_co1994@yahoo.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ثادحا ثادحا هژورپ   هژورپ هبهب   طوبرم   طوبرم   CC  شور شور هبهب   ماکلت   ماکلت وو   قیقد   قیقد رازبا   رازبا قرب   قرب تایلمع   تایلمع صوصخ   صوصخ ردرد   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یزادنا   یزادنا هار   هار شیپ   شیپ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
یزاس یزاس هریخذ   هریخذ عمتجم   عمتجم

1191 19

عمتجم عمتجم نیداتوب   نیداتوب هدام   هدام یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ نزخم   نزخم تایلمع   تایلمع زازا   یشخب   یشخب لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 120120
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092179000570 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازگرب لحارم  هیلک  دیامن ، رازگرب  تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 01/48  هصقانم  دراد  رظن  رد  نادابآ  تفن  شیالاپ  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سردآ هب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  هصقانم  یدعب  کرادم  ریاس  یفیک و  یبایزرا  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  تافیرشت 

.دش  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

شیالاپ تکرش  یاهنامیپ  روما  - هاگشیالاپ یلصا  هزاورد  بنج  - دور دنورا  هیشاح  - نادابآ  ، 6316578954 یتسپ :  دک  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یتسپ 555 قودنص  نادابآ - تفن 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیالاپ هاگشیالاپ یبناج   یبناج تاقلعتم   تاقلعتم وو     Vacuum BottomVacuum Bottom  یریگراب یریگراب یزاس ، ، یزاس هریخذ   هریخذ عمتجم   عمتجم ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 12 112 1
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6269772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسارب  کارا   BAOC زکرم یارب  هتسباو  تازیهجت  زاس SAN storage و  هریخذ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  مالعتسا 

1101001218000474 زاین :  هرامش 
رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان   D4SL8C25F لدم  Unity 480 XT هنایار هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
نایناریا اه  هداد  قفا  یسدنهم  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارگراک هافر  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش ات  رثکادح  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشکی  زور  یرادا  تقو 

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269857 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کسید دراه  هارمه 801  هب   Unity XT880 زاس هریخذ  هاگتسد  ود  هاگتسد San Switch 6630 و  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

همانتنامض تروص  هب  لایر  هدرپس 27.500.000.000  غلبم  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 200.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یدقن زیراو  ای  یکناب 

تاصقانم یسانشراک  هورگ  مجنپ  هقبط  نارگراک  هافر  کناب  نامتخاس  کالپ 152 ، سراپ ،  ، ناتسرامیب یور  هبور  زرواشک  راولب  نارهت ، تفایرد :   :: سردآ سردآ
کی یفنم  هقبط  کالپ 2584  کنو ، نادیم  زا  رت  ناپ  جع ،)  ) رصعیلو نابایخ  نارهت  رد  عقاو  کناب  تاسلج  نلاس  شیاشگ :

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو کرادمو   کرادمو دانسا   دانسا ساسارب   ساسارب کارا   کارا   BAOCBAOC  زکرم زکرم یارب   یارب هتسباو   هتسباو تازیهجت   تازیهجت وو     SAN storageSAN storage زاس   زاس هریخذ   هریخذ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   مالعتسا   مالعتسا

122122

کسید کسید دراه   دراه   80 180 1 هارمه   هارمه هبهب     Unity XT880Unity XT880 زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ودود   وو     San SwitchSan Switch   66306630 هاگتسد   هاگتسد ودود   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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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6270076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - نرک کت   75 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009683 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 11 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6270314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  - تایلمع 34 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009686 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

7575 یرافح   یرافح هاگتسد   هاگتسد رایتخا   رایتخا ردرد   هتعاس   هتعاس همدخ  2424   همدخ اباب   الاب   الاب هبهب     19851985 لدم   لدم یپوکسلت   یپوکسلت نتنت     2525 یهاگراک   یهاگراک لاقثارج   لاقثارج هاگتسد   هاگتسد کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
 ( ( تایلمع تایلمع وو   تالایس   تالایس نرک (  (  نرک کتکت   هیلوا   هیلوا یربراک   یربراک اباب   حتف   حتف

124124

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات -- تایلمع تایلمع 3434 ناونع : : ناونع 125125

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

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

زا 127 ھحفص 93 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jd9mwxg83spca?user=37505&ntc=6270076
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6270076?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kun6hckzheyvx?user=37505&ntc=6270314
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  - تایلمع 81 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009690 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   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تالایس 60 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009697 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 ناونع : : ناونع 126126

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 127127

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

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

زا 127 ھحفص 94 
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https://www.hezarehinfo.net


یرایتخب لاحم و  راهچ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6271016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

tape msl 3040 هناماس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001125000050 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   MSL2024 1 LTO-5 3280 FC Tape Lbry لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

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

تسیل قباطم  تاصخشم  - یرایتخب لاحم و  راهچ  یاهقطنم  با  تکرش  لیوحت  لحم  - تسویپ تسیل  ساسا  رب  تمیق  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ

8814673113 یتسپ :  دک  ریت ،  تفه  نابایخ  شبن  یباراف - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33349217-038  ، 33334805-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335098-038 :: 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

هب6269190 ماکلت  قیقد و  رازبا  قرب  تایلمع  صوصخ  رد  یزادنا  هار  یزادنا و  هار  شیپ  تایلمع  یارجا 
یزاس هریخذ  عمتجم  ثادحا  هژورپ  هب  طوبرم   C شور

هحفص 89) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

عمتجم6269194 نیداتوب  هدام  یزاس  هریخذ  نزخم  تایلمع  زا  یشخب  هحفص 89)لیمکت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یریگراب Vacuum Bottom و6269365 یزاس ، هریخذ  عمتجم  ثادحا  هژورپ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
هاگشیالاپ یبناج  تاقلعتم 

هحفص 89) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هارمه6269620 هب   Unity XT880 زاس هریخذ  هاگتسد  ود  San Switch 6630 و  هاگتسد ود  دیرخ 
کسید دراه   801

هحفص 7) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ساسارب6269772 کارا   BAOC زکرم یارب  هتسباو  تازیهجت  زاس SAN storage و  هریخذ  دیرخ 
.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا 

هحفص 89) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هارمه6269857 هب   Unity XT880 زاس هریخذ  هاگتسد  ود  هاگتسد San Switch 6630 و  ود  دیرخ 
کسید دراه   801

هحفص 89) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

هنایار هنایار زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 128128

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

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

زا 127 ھحفص 95 
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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

همدخ 627007624 اب  الاب  هب  لدم 1985  یپوکسلت  نت  یهاگراک 25  لاقثارج  هاگتسد  کی  نیمات 
 ( تایلمع تالایس و  نرک (  کت  هیلوا  یربراک  اب  حتف  یرافح 75  هاگتسد  رایتخا  رد  هتعاس 

هحفص 89) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6270314 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  - تایلمع هحفص 89)34 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6270682 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 هحفص 89)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6270818 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 هحفص 89)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

قبط6270853 چیئوس ) زاس ،  هریخذ  هاگتسد  نبیرود ، زا  معا   ) یریوصت تراظن  متسیس  تازیهجت 
تسویپ یاهلیاف  تسویپ و  تسیل 

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار6271016 زاس  هحفص 89)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

لرتنک و6271065 زکرم  هب  طوبرم  تازیهجت  یزاس و  هریخذ  تباث  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
کیفارت تیریدم 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

6269870( سکابروالف ) نادلگ یکیفارت و  درالوب  هحفص 60)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ءادهشلادیس 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 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

6269862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مولع هاگشناد  تسارح  دحاو   it سانشراک هیدات  یزادنا و  هار  بصن و  اب  هارمه  تاحیضوت  هب  هجوت  اب  زاین  دروم  یاه  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا یکشزپ 

1101092945000067 زاین :  هرامش 
ناهفصا ادهشلادیس ع   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نارود تاطابترا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HARD 600GB SAS لدم  HPE رورس الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Bay 6Gb SAS 24 لدم هنایار  رلرتنک  تراک  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 2.4TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 
نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 

ددع 24 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 1.2TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 
نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

hpe sas .ددع دادعت 1  hp bay2 g10 .ددع 2 دادعت  hp sas expander g10 .ههام 2 تروص هبدصرد  والاک 50 لیوحتزا  سپدصرد  50 تخادرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  عوجرم  ندوبن  لانیجروا  تیفیک و  مدع  تروص  رد  دشاب و  لانیجروا  دیاب  مالقا.ددع  دادعت 10  hbe sas 10k 1.2tb وددع دادعت 24  10k 2.4tb

8184917354 یتسپ :  دک  یداشرف ،  رهن  بنج  مایخ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32364131-031  ، 32350210-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32363224-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین دروم   دروم یاه   یاه دراه   دراه ناونع : : ناونع 129129
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نامرک ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: 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 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

6270353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رواپ 380 یرومم -  شلف  رورس -  رواپ  رورس -  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001501000126 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

یرتویپماک رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

یرومم شلف  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتویپماک رازفا  تخس  تاعطق  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راولب نامرک  ناتسرهش  رد  عقاو  نامرک  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  رابنا  هب  یتساوخردیالاک  لیوحت  زا  سپ  زور  رثکادح 15  الاک  تلاصا  تیفیک  دیئات  تروص  رد  هیوست 

 ( نارهت هداج  یقودصراولب  ینامیلس (  دیهش 

7617913359 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  یقودص ، دیهش  راولب  نامرک ، نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32111371-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111430-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

380380 رواپ   رواپ یرومم -  -  یرومم شلف   شلف رورس -  -  رورس رواپ   رواپ رورس -  -  رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 130130
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روشک هجدوب  همانرب 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 11 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6270492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتناراگ هارمه   ) W لدم ناهیکربراک  لوژام  لدم KS150-50 و  ناهیک  رورس  تنیالک  تاطابترا  زاس  نما  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000237 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زادرپ مایپ  یطابترا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  لوژام  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج   W ناهیک ربراک  یموب  نکوت  الاک :  مان 

هبعج 50 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زادرپ مایپ  یطابترا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  یتراجت  مان   KS301 لدم رورس   VPN هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

( یتناراگ هارمه   ) W لدم ناهیکربراک  لوژام  لدم KS150-50 و  ناهیک  رورس  تنیالک - تاطابترا  زاس  نما  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هناماس  بولطم  دنور  یهمادا  تهج  هدش  باختنا  دک  ناریا 

یرادا دنیارف  قبط  هطوبرم  دحاو  دات  زا  دعب  یباسحیذ  قیرط  زا  تخادرپ 

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33274926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهیک ناهیک رورس   رورس تنیالک   تنیالک تاطابترا   تاطابترا زاس   زاس نما   نما هناماس   هناماس -- رورس رورس   VPNVPN  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 131131
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  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 16 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  هام .  تدمب 12  دابآرهم  هاگدورف  همانرذگ  هکبش  یا و  هنایار  یاهمتسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000556 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار نایوپ  ارف  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   DL360-G9 لدم تاعالطا  یرادهگن  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناهاوخداد 02161023161 مناخ  اهدادرارق  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023163-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک لک  یسرزاب  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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6270689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع عومجم 88  رورس  مر  دراه و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004990000061 زاین :  هرامش 

روشک لک  یسرزاب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-504062-B21 لدم  GB 146 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینسحم یاقآ  سامت 61363320  نفلت  دوش  هعجارم  تسویپ  هب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581715411 یتسپ :  دک  ینرق ،  شبن خ  یناقلاط  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88321545-021  ، 61362038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88837978-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همانرذگ همانرذگ هکبش   هکبش وو   یایا   هنایار   هنایار یاهمتسیس   یاهمتسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 132132

ددع ددع   8888 عومجم   عومجم رورس   رورس مرمر   وو   دراه   دراه ناونع : : ناونع 133133
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ناتسرل نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ حرش  ربارب  یوشک  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001261000139 زاین :  هرامش 
ناتسرل نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یم هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  لمح و  زا  معا  ناتسرل  نهآ  هار  لک  هرادا  ات  یبناج  اه ی  هنیزه  هیلک.یتسویپ  حرش  ربارب  یوشک  رورس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ریخم  تاداهنشیپ  هیلک  در  لوبق و  رد  لک  هرادا  نیا.دشاب 

6881837357 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  نهآ  هار  لک  هرادا  یرادا  نامتخاس  نهآ  هار  خ  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43294295-066  ، 43229987-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43229986-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.یتسویپ .یتسویپ حرش   حرش ربارب   ربارب یوشک   یوشک رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134

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 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

6270983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت قبط   DL-380 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000718 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

DL-380 3G 12 LFF رورس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
CPU 2650 V2

RAM 16G 12800
HDD 8TB

H221
H221-CUBLE

D3700-ENCLUSUR
هشیپرفعج 09132017600 سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  یگنهامه  تهج 

ماگ  قاروا  هیوست 
هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه 

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 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

تاحیضوت تاحیضوت قبط   قبط   DL-380DL-380 رورس   رورس ناونع : : ناونع 135135

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

6271214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - سامت 09173140763 هرامش  اب  ینف  لاوس  هنوگره  تروص  رد  تسویپ - لیاف  ساسا  رب  هباشم -  دک  ناریا   hpe رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف لصاح  سامت  071-38132234
1101093261000519 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وات رتسگ  طابترا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنوگره تروص  رد  یمازلا -) ) ددرگ یرازگراب  داتس  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  هباشم -  دک  ناریا   hpe رورس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  071-38132234 سامت 09173140763 -  هرامش  اب  ینف  لاوس 

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

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

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

لاوریاف6269699 رورس و  مزاول  هحفص 39)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یریوصت6269712 تراظن  رورس  هحفص 71)دراه  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6269727(Axigen  ) نژیسکا رورس  لیمیا  هحفص 20)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاین6269862 دروم  یاه  هحفص 96)دراه  رورس  ( رورس

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

تینوی6270170 رورس 22  هحفص 39)کر  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رواپ 6270353380 یرومم -  شلف  رورس -  رواپ  رورس -  هحفص 96)دراه  رورس  ( رورس

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

ناهیک6270492 رورس  تنیالک  تاطابترا  زاس  نما  هناماس  - رورس  VPN هحفص 96)هاگتسد رورس  ( رورس

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

کیتاموتا6270561 ءافطا  مالعا و  متسیس  هب  رورس  قاتا  هحفص 34)زیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

رورس رورس ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

همانرذگ6270593 هکبش  یا و  هنایار  یاهمتسیس  ینابیتشپ  هحفص 96)یرادهگن و  رورس  ( رورس

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

ددع6270689 عومجم 88  رورس  مر  هحفص 96)دراه و  رورس  ( رورس

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

تروص6270698 هب  تخادرپ  تسویپ  تسیل  قباطم  اهرورس ) هب  طویرم  ) رپسک سوریو  یتنآدیرخ 
دش دهاوخ  ماجنا  هتسب  لیوحت  زا  دعب  هام  کی  یدقن 

هحفص 20) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6270721Storage Samsung(39 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.یتسویپ6270946 حرش  ربارب  یوشک  رورس  هحفص 96)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تاحیضوت6270983 قبط   DL-380 هحفص 96)رورس رورس  ( رورس

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

هحفص 96)رورس6271214 رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 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

6269553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا روزیلانآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001649 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  ناگرهم  ناحجر  هدنیآ  ورتپ  یسدنهم  ینف  هدنزاس  عجرم   PTO2000A لدم یرزیل  روسنس  زا  هدافتسا  اب  نیالنا  شجنس  نژیسکا  روزیلانآ  الاک :  مان 

ناگرهم ناحجر  هدنیآ  ورتپ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیسکا نژیسکا روزیلانآ   روزیلانآ ناونع : : ناونع 137137
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نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: 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   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(014  ) تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  زنب 314 ).... بقع   abs روسنس زنب 314( تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000339 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 320  یکیناکم  لیب  تخوس  کنات  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(014  ) تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  زنب 314 ).... بقع   abs روسنس زنب 314( تاعطق  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: 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   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(1414  ) تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  زنب 314 ).... ولج   abs روسنس زنب 314( تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000338 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان   966H لدم ردول  تخوس  کنات  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(1414  ) تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  زنب 314 ).... ولج   abs روسنس زنب 314( تاعطق  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

....( ....( 314314 زنب   زنب بقع   بقع   absabs روسنس   روسنس )) 314314 زنب   زنب تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138

سناژروا سناژروا تهج   تهج ولج   ولج   absabs روسنس   روسنس زنب   زنب تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139
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ناهفصا (ع ) مظاک یسوم  ماما  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 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

6270847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل زاس 300 نژیسکا  هاگتسد  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092502000119 زاین :  هرامش 

ناهفصا مظاک ع   یسوم  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زارف راولد  نژیسکا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ZIRCONIUM یتراجت مان   O2I-FLEX یتعنص زاس  نژیسکا  هاگتسد  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قاروا 1402 بلاق  رد  تخادرپ  موینوکریز و  روسنسو  رایاوه  کرام  یرتیل  زاس 300 نژیسکا  هاگتسد  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8138894999 یتسپ :  دک  هواک ،  نابایخ  یادتبا  نارمچ - لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33457670-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33458803-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6271189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا روسنس  /0100837 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000721 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
راگن رهم  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ENOTEC هدنزاس عجرم   OXITEC لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرتیل یرتیل 300300 زاس   زاس نژیسکا   نژیسکا هاگتسد   هاگتسد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 140140

نژیسکا نژیسکا روسنس   روسنس //0 1008370100837 ناونع : : ناونع 141141
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نژیسکا6269553 هحفص 104)روزیلانآ  روسنس  ( روسنس

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

6270250....( زنب 314 بقع   abs روسنس زنب 314( تاعطق  هحفص 104)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

سناژروا6270279 تهج  ولج   abs روسنس زنب  تاعطق  هحفص 104)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

یرتیل6270847 زاس 300 نژیسکا  هاگتسد  هحفص 104)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

نژیسکا6271189 روسنس  هحفص 104)0100837/ روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6270729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  حرش  قبط  تازیهجت  دیرخ  هباشم  اه  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاصخشم قبط  تروپ   4 چیئوس هب 8  باه 1 هب 8 - رتیلیپسا 1 سیک  مر  لانرتنیا - دراه 

1101050381000083 زاین :  هرامش 
نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ایرآ

ددع 49 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

وج هلسلس  ردان  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FIBRIDGE یتراجت مان   F5-4513 لدم هنایار  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   KDT یتراجت مان  + KI-802H3 لدم سالپ  موینیتالپ  تروپ  باه 8  الاک :  مان 

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

ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DKVM-8E لدم هکبش   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
روپدمحم یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم  کیلک  رتویپماک  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   CRUCIAL یتراجت مان   DDR4 لدم  GB 4 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414618566 یتسپ :  دک  کالپ 279 ،  هلال  لته  گنیکراپ  یربور  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88950579-021  ، 88988098-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88984597-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6269511 ... راد و ترا  قرب  زیرپ  هنیزه  / لباک / ولبات  / چیئوس  cisco-c9200L-24T-4G-E(39 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لانرتنیا6269814 هکبش  اتید  چیئوس  هحفص 39)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

تروپ تروپ   44 چیئوس چیئوس   88 هبهب   11 باه   باه - - 88 هبهب   11 رتیلیپسا   رتیلیپسا سیک   سیک مرمر   لانرتنیا - - لانرتنیا دراه   دراه تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 142142

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

حرش6270007 رد  تاصخشم  قبط  روک -  چیئوس  طسوتم -  رتور  یوق -  رتور  هباشم  یاه  دک  ناریا 
تسویپ

هحفص 39) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لاعف6270322  Essentla-PLR سنسیال اب   Cisco C9200L-24T-4G-E هحفص 39)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ6270729  4 چیئوس هب 8  باه 1 هب 8 - رتیلیپسا 1 سیک  مر  لانرتنیا - دراه  تازیهجت  هحفص 107)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

یزادنا6270787 هارو  بصنو  هتسبرادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قبط6270853 چیئوس ) زاس ،  هریخذ  هاگتسد  نبیرود ، زا  معا   ) یریوصت تراظن  متسیس  تازیهجت 
تسویپ یاهلیاف  تسویپ و  تسیل 

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاتیجید6269980 هتسب  رادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

وکسیس 62704332960 هحفص 39)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6270470 هحفص 39)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6270934 شرافس  حرش  ...و  تروپ  هکبش 24 هحفص 39)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6271195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) یریوصت یتوص و  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000859 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دیهاوخ  لاطبا  اهب  شسرپ  هگرب  لاسرا  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  تسویپ  رد  اهب  شسرپ  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیلاعف6269527 ریاس  و   ... یکیتامونپ و لباک  / قرب هلول   / mm 32 هلول تسب  / هتسب رادم  نیبرود 
یصخش یتامدخ  یاه 

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسرامیب6270164 گنیجیپ  یزادنا  هارو  یزاسزاب  هحفص 82)تهج  گنیجیپ  ( گنیجیپ

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

تسویپ6270897 کرادم  قبطو  تسا  هباشم  دک  ناریا  / یا هراوهام  تراک  میسو  نفلت  هاگتسد  دیرخ 3
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش  اضما و  رهم و  اب  هارمه  طیارش  هیلک  یراذگراب 

هحفص 39) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6271195( تسویپ تسیل  قبط   ) یریوصت یتوص و  مزاول  هحفص 109)نیمات  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص مزاول   مزاول نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 143143
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هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6269422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا  - تسویپ تاصخشم  قبط  چنیا  یتعنص 19 و49  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091861000454 زاین :  هرامش 

هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 
سکاریز یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   XM یرس  in 19 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیابیم ناگدننک  تکرش  هیلک  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یراس ) دصقم ( ات  لمح  هنیزه   - دشاب یم  یمازلا  ینف  یلام و  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ( دنلب تسیل  AVL) تفن زاگ و  یلم  تکرش  تسیل  رودنو  وضع 

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

33805716-011  ، 33804444-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357186-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6269464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام تیلپ و  رفسف  هحفص  تیلپ و  رفسف  رنکسا  یراوید -  لاکیپا  یرپ  یفارگ  لماش  لاتیجید  نادند  یفارگویدار  لماک  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سیک

1101091981000081 زاین :  هرامش 
مالیا هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایدوه هدننک  هضرع  عجرم   Intra لدم یکشزپنادند  صوصخم  نادند  کت  یفارگویدار  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب یم  هناماس  رد  یراذگراب  تهج  افرص  تسا و  هباشم  دک  ناریا   - دراد تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931975397 یتسپ :  دک  یردیح ،  هللا  تیآ  نابایخ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332080-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330397-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- دشابیم دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه -- دشابیم دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط چنیا   چنیا وو4949     1919 یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 144144

روتینام روتینام وو   تیلپ   تیلپ رفسف   رفسف هحفص   هحفص وو   تیلپ   تیلپ رفسف   رفسف رنکسا   رنکسا یراوید -  -  یراوید لاکیپا   لاکیپا یرپ   یرپ یفارگ   یفارگ لماش   لماش لاتیجید   لاتیجید نادند   نادند یفارگویدار   یفارگویدار لماک   لماک کپکپ   ناونع : : ناونع
سیک سیک

145145
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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6269969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000480 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
اتسو یتراجت  هدننک  هضرع  عجرم   MINDRAY یتراجت مان   VS-800 لدم لباترپ  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب الاک  تریاغم  تروص  رد  .تسا  هدنشورف  تکرش  هدهعب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  تسویپ  هب  یتساوخرد  تاصخشم  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هداد  تدوع  الاک  یتساوخرد  تاصخشم 

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6269979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  سالپ  یج  دنرب  چنیا  روتینام 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274001444 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  سالپ  یج  دنرب  چنیا  روتینام 22  - 

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

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

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  سالپ  یج  دنرب  چنیا  روتینام 22   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

42172900-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 146146

شورف شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   یتناراگ   یتناراگ سالپ   سالپ یجیج   دنرب   دنرب چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 147147

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   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270081 :: 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
1101050357000005 زاین :  هرامش 

رهشدازآ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 832  یا  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 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

زربلا ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6270129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف دحاو  سامت  هرامش  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  روتینام -  هارمه  هب  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینیسح  09354952087

1101091870000008 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  دحاو  یهاگشنادداهج  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ هنایار  رتسگ  کت  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3315514187 یتسپ :  دک  یعاجش ،  نادیهش  هچوک  شبن  جاک  یرتم  ناگدازآ 45  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32508413-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32508413-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( رتنیرپ رتنیرپ رنکسا -  -  رنکسا روتینام -  -  روتینام سیک -  -  سیک یرتویپماک (  (  یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 148148

روتینام روتینام هارمه   هارمه هبهب   هدش   هدش لبمسا   لبمسا لماک   لماک هنایار   هنایار سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 149149

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

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

زا 127 ھحفص 113 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yqrk65kmqbwvd?user=37505&ntc=6270081
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6270081?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c3vbz5vbr99ae?user=37505&ntc=6270129
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6270129?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دورگنل ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6270483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهاوخ تخادرپ  هطوبرم  سانشراک  داتو  تفایرد  زا  سپو  هدوب  ینامرد  زکرم  لحم  رد  لیوحت  دیاب  یتساوخرد  یاه  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش

1101092067000009 زاین :  هرامش 
دورگنل ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

روپدمحم یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم  کیلک  رتویپماک  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   MK400 لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
تن دوردیپس  ماگشیپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  وویا  نیرگ  یتراجت  مان   Green EVO Gen8 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

دورگنل رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تفایرد  زا  سپ  امامت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4471649671 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  یورین  بنج  ظفاح  نابایخ  دورگنل  دورگنل ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42524655-013  ، 42234611-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42535006-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار سیک   سیک وو   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 150150

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدورم نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام ود  تخادرپ   - یکشزپ تازیهجت  دات   - دم یا  دات   - یناریا سانجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090148000053 زاین :  هرامش 

تشدورم نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   NOVIN S1600 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

ناهاپس راگن  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم   ELECTROCARDIOGRAPH یتراجت مان   NEGAR A80 لدم هلاناک  فارگویدراکورتکلا 3  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
تشدورم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام ود  تخادرپ   - یکشزپ تازیهجت  دات   - دم یا  دات   - یناریا سانجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7371733184 یتسپ :  دک  رگراک ،  راولب  بنج  بالقنا  نابایخ  تشدورم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43340164-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43334730-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام ودود   تخادرپ   تخادرپ  - - یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت دات   دات  - - دمدم یایا   دات   دات  - - یناریا یناریا سانجا   سانجا ناونع : : ناونع 151151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6270596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک ناریا  یتسویپ -  کرادم  قبط  یتایح  مئالعروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000913 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اتسو یتراجت  هدننک  هضرع  عجرم   MINDRAY یتراجت مان   VS-800 لدم لباترپ  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  رد  سانجا  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یداهنشیپ  لوصحم  یارب   IMED زوجم هئارا 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  فرط  زا  لوصحم  لماک  تازج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
سامت 04132390596 نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب 

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

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 152152

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیفرشا هناتسآ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6270780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   S24RF625 لدم  in 24 زیاس  LED روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم 

1101093630000004 زاین :  هرامش 
هیفرشا هناتسآ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ماس هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   S24RF625 لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
کینورتکلا

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

هیفرشا هناتسآ  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   S24RF625 لدم  in 24 زیاس  LED روتینام  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کینورتکلا ماس 

ددرگ  همیمض  هدوزفا  شزرا  یهاوگ 
 . دشابیم تسویپ  کرادم  قبط  تاصخشم 

4163744485 یتسپ :  دک  هیفرشا ،  هناتسآ  هیفرشا ،  هناتسآ  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42122044-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42130781-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا ماس   ماس هدنزاس   هدنزاس عجرم   عجرم ناریا   ناریا هدنزاس   هدنزاس روشک   روشک کینورتکلا   کینورتکلا ماس   ماس یتراجت   یتراجت مان   مان   S24RF625S24RF625 لدم   لدم   inin زیاس  2424   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع
کینورتکلا کینورتکلا ماس   ماس هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم

153153
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هیردیح تبرت  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامز تدم  شورف و  هموزر  تاصخشم و  لاسرا  هاگشیاز - شخب  تهج  گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  هاگتسد  باختنا  یسررب و  تهج  یتناراگ 

1101091162000129 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم داگراساپ  تمالس  میمش  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL ECONET یتراجت مان   SMART3 TOCO لدم یکشزپ  بورپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
MEDICAL ECONET هدنزاس

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات لیوحت و  زا  سپ  ههام  تخادرپ 2  دشاب - یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه.دشابیم  یناریا  هاگتسد  اب  تیولوا  .دشاب  دمیآ  وضع  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ.دریذپ  یم  تروص  الاک 

9513791197 یتسپ :  دک  هیردیح ،  تبرت  ناتسرامیب  اضر -  ماما  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52235012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52225035-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامز نامز تدم   تدم وو   شورف   شورف هموزر   هموزر وو   تاصخشم   تاصخشم لاسرا   لاسرا هاگشیاز - - هاگشیاز شخب   شخب تهج   تهج گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا هاگتسد   هاگتسد باختنا   باختنا وو   یسررب   یسررب تهج   تهج یتناراگ   یتناراگ
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نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: 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   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(01  ) تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  رتویپماک  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000340 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(01  ) تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  رتویپماک  تاعطق  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6271126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( 0 10 1  ) ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سراف   سراف سناژروا   سناژروا تهج   تهج رتویپماک   رتویپماک تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 155155

ITIT مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 156156
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IT مالقا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095581000015 زاین :  هرامش 

رابدور ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  گنژاوآ  هدننک  هضرع  عجرم   GIGABYTE یتراجت مان   PA65 لدم  Intel دربردام الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

مرخ ناگرزاب  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 3/06 شزادرپ تعرس   i3-540 BOX لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یناهرب روپ  یلق  دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-500662 لدم  GB 8 هنایار مر  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هنایار زادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SILICON POWER یتراجت مان   Velox v30 لدم  GB 240 تیفرظ  SSD کسید دراه  الاک :  مان 
نیتم

ددع 6 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   GP380A لدم هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   FARASOO یتراجت مان   FCM6140 لدم سوم  دربیک و  تس  الاک :  مان 
تس 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

کیرتکلا ردب  تکرش  زا  ابیشوت   p9 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
عجرم باتفآ  ناریوصت  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  زنیرکسا  تیلا  یتراجت  مان   ES300A لدم  300x300 cm زیاس روتکژورپ  ریوصت  شیامن  دربراک  یقرب  هدرپ  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  باتفآ  ناریوصت  اترآ  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

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

مرف رد  یتساوخرد  مالقا  دادعت  لماک و  تاصخشم  .دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  مرف  دات  لیمکت و  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ 

4461614877 یتسپ :  دک  ارسداد ،  بنج   - رازاب طسو   - رابدور رابدور ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34625313-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34622161-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتساپ ناتسرامیب  ینامرد  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

گنیروتینام گنیروتینام دربراک   دربراک   F9203/99F9203/99  دکدک راد   راد دلیش   دلیش هتشر   هتشر هسهس   لباک   لباک ناتسرامیب   - - ناتسرامیب زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 157157
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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

6271178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مب روتساپ  ناتسرامیب  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093137000077 زاین :  هرامش 

روتساپ ناتسرامیب  ینامرد  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   FIAB SpA هدنزاس عجرم  گنیروتینام  دربراک   F9203/99 دک راد  دلیش  هتشر  هس  لباک  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  یذغاک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   Fr 4/8 زیاس هیلک  هیلخت  دربراک  بوسر  دض  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 
cm 16 لوط افش  رهوگ  یکشزپ  مزاول 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

زیهجت هنابیبط  هدننک  هضرع  عجرم   BL Lifesciences Pvt Ltd یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 22 زیاس یکشزپ  پویت  تسچ  الاک :  مان 
ددع 110 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 4  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نیون تشادهب  نارگزیهجت  شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ISOMED یتراجت مان  یددع  ییاوقم 30  هبعج  زیاس 30  پویت  لاتکر  الاک :  مان 
هبعج 4 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 20  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زیاس 3  هیلک  هیلخت  دربراک  بلاح  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   KANGLITE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 16  هناثم  هیلخت  دربراک  سکتال  هار  ود  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
هبعج 2,000 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 3  یحارج  دربراک  فاک  نودب  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هبعج 50 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

بط ماردپ  هدننک  هضرع  عجرم  بط  ماردپ  یتراجت  مان  لاکیدم  تکاپ  یدنب  هتسب  عون   40x60 cm زیاس  PTB000 لدم یناتسرامیب  لارنج  کپ  الاک :  مان 
تکاپ 200 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک  نامرد  نارتسگ  لهس  هدنزاس  عجرم  یتفج  هبعج 60  زیاس 6/5  یمومع  یحارج  دربراک  ردوپ  نودب  سکتال  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

اپوس یتراجت  مان  نامرد  نارتسگ  لهس  هدننک  هضرع  عجرم 
هبعج 34 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7661655979 یتسپ :  دک  روتساپ ،  ناتسرامیب  نادهاز  مب  هداج  مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44319400-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44319410-034 :: 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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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنیزه6269422 - دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا  - تسویپ تاصخشم  قبط  چنیا  یتعنص 19 و49  روتینام 
- دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح 

هحفص 110) روتینام  ( روتینام

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

تیلپ6269464 رفسف  رنکسا  یراوید -  لاکیپا  یرپ  یفارگ  لماش  لاتیجید  نادند  یفارگویدار  لماک  کپ 
سیک روتینام  تیلپ و  رفسف  هحفص  و 

هحفص 110) روتینام  ( روتینام

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

ابتاس6269858 هکبش  تخاس  ریز  ( SOC  ) کنیروتینام یرادهگن و  یربهار ، هحفص 20)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ6269886 دکراب  رنکسا  - LCD روتینام هنایار -  هکبش  تنیالک  هحفص 39)نیت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6269969 تاصخشم  قبط  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  هحفص 110)کی  روتینام  ( روتینام

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

شورف6269979 زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  سالپ  یج  دنرب  چنیا  هحفص 110)روتینام 22  روتینام  ( روتینام

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

6270081 ( رتنیرپ رنکسا -  روتینام -  سیک -  یرتویپماک (  تازیهجت  هحفص 110)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6270129 هارمه  هب  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  هحفص 110)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

هنایار6270483 سیک  هحفص 110)روتینام و  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6270514 ینف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  عیزوت  یاه  تسپ  گنیروتینام  هحفص 27)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ههام6270522 ود  تخادرپ   - یکشزپ تازیهجت  دات   - دم یا  دات   - یناریا هحفص 110)سانجا  روتینام  ( روتینام

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

یتسویپ6270596 کرادم  قبط  یتایح  مئالع  روتینام  هحفص 110)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هدنزاس6270780 روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   S24RF625 لدم  in 24 زیاس  LED روتینام
کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا 

هحفص 110) روتینام  ( روتینام

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

تاصخشم6270833 لاسرا  هاگشیاز - شخب  تهج  گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا 
.دشاب یم  یمازلا  هاگتسد  باختنا  یسررب و  تهج  یتناراگ  نامز  تدم  شورف و  هموزر  و 

هحفص 110) روتینام  ( روتینام

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

6270889(01  ) تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  رتویپماک  تاعطق  هحفص 110)دیرخ  روتینام  ( روتینام

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6271126IT هحفص 110)مالقا روتینام  ( روتینام

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

یس6271127 یپ  ینیم  ناوخ و  دکراب  چنیا و  هحفص 39)روتینام 24 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

گنیروتینام6271178 دربراک   F9203/99 دک راد  دلیش  هتشر  هس  لباک  ناتسرامیب  - زاین  دروم  هحفص 110)مالقا  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نکاما6269893 تاسیسات و  تهج  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 16)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مرف6270468 لک  غلبم  تمیق  جرد  ماگنه  رد  تسویپ  مرف  حرشب  یبناج  مزاول  هتسبرادم و  نیبرود 
ددرگ تبث  تسویپ 

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزادنا6270787 هارو  بصنو  هتسبرادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بصن6271096 اب  هارمه  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هحفص 71)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6269261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  رازفا ، مرن  هارمه  هب  تسویپ  لیاف  رد  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  ییوردوخ  بایدر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000628 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یزادنا  هار  بصن و  رازفا ، مرن  هارمه  هب  تسویپ  لیاف  رد  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  ییوردوخ  بایدر  - 

.ددرگ یرازگراب  روتکاف  شیپ  هیارا و  تمیق  تسویپ  یاه  لیاف  قباطم  امتح 
یلخاد 2251 مج  ینام  یاقآ  اب  تهج  مزال  یاه  یگنهامه 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  300 دادعت : 

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

.ددرگ ظاحل  تمیق  تاصخشم  قباطم  هعلاطم و  تمیق  زا  لبق  تسویپ 1 و 2  یاه  لیاف  ینف  تامازلا  طیارش و  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  فذح  هلزنم  هب  تیاعر  مدع  .ددرگ  دیق  یتسیاب  لیوحت  نامز  تدم  یتناراگ و  اهالاک ، تلاصا  یلاسرا  روتکاف  شیپ  رد 

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

3591572-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

ییوردوخ6269261 هحفص 123)بایدر  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

6269727(Axigen  ) نژیسکا رورس  لیمیا  هحفص 20)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یربیاس6269729 تینما  تیریدم  هناماس  سنسیال  هحفص 20)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف6269731 هاگتسد  کی  هحفص 20)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکشزپ6269779 مولع  هاگشناد  لاترپ  هناماس  هحفص 20)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6269920BPMS رتسب رد  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب  فیاظو و  ، کیژتارتسا تیریدم  لوژام  هحفص 20)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6269921 مرن  لوژام و  هحفص 20)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ییوردوخ ییوردوخ بایدر   بایدر ناونع : : ناونع 158158

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

قفو GIS و6270446 یزیمم  هشقن  هیهت  رباعم و  لغاشم و  کالما ،  یزیمم  تایلمع  یراذگاو 
بو تحت  هچراپکی  رازفا  مرن  هیهت  ینامتخاس و  تافلخت  ییاسانش  یناگیاب و  یهدناماس 

بسانتم

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تروص6270698 هب  تخادرپ  تسویپ  تسیل  قباطم  اهرورس ) هب  طویرم  ) رپسک سوریو  یتنآدیرخ 
دش دهاوخ  ماجنا  هتسب  لیوحت  زا  دعب  هام  کی  یدقن 

هحفص 20) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6270936 یتنآ  ( Kaspersky Hybrid Cloud Security Server) سنسیال دیرخ 80 
تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم   Kaspersky

هحفص 20) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6271089 ینف  تاصخشم  قبط  ( LIS wifi لوژام  ) درب تنیالک  هحفص 20)هاگتسد  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

یریوصت6269712 تراظن  رورس  هحفص 71)دراه  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6270772  DATA SHEET تاصخشم قباطم  یریوصت  تراظن  هحفص 71)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قبط6270853 چیئوس ) زاس ،  هریخذ  هاگتسد  نبیرود ، زا  معا   ) یریوصت تراظن  متسیس  تازیهجت 
تسویپ یاهلیاف  تسویپ و  تسیل 

هحفص 71) 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یراوزبس میکح  هاگشناد  یلام  یرادا و  تنواعم   :: 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   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6270299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنژاوآ یتناراگ   EPSON EB-E01 لدم روتکژرپ  وئدیو  هاگتسد  8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091379000099 زاین :  هرامش 

یراوزبس میکح  هاگشناد  یلام  یرادا و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
سراف نارگ  میسرت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EPSON یتراجت مان   EB لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گنژاوآ یتناراگ   EPSON EB-E01 لدم روتکژرپ  وئدیو  هاگتسد  8 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا 

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  امتح 

9617976487 یتسپ :  دک  یلام ،  یرادا و  تنواعم  هزوح ی  یراوزبس -  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44012543-051  ، 44012551-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44410110-051 :: 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

گنژاوآ6270299 یتناراگ   EPSON EB-E01 لدم روتکژرپ  وئدیو  هاگتسد  هحفص 126)8 روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنژاوآ6270299 یتناراگ   EPSON EB-E01 لدم روتکژرپ  وئدیو  هاگتسد  هحفص 126)8 روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

6271126IT هحفص 110)مالقا روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6269897( یقرب هرکرک   ) پآ لور  تازیهجت  بصن  ارجا و  یاهمتسیسدیرخ ،  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 68) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

گنژاوآ گنژاوآ یتناراگ   یتناراگ   EPSON EPSON EB-E01EB-E0 1 لدم لدم روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد 88 ناونع : : ناونع 159159

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " 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

هطوبرم6271029 تاموزلم  کیفارت و  لرتنک  یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یارجا  بصن و  هحفص 5)دیرخ ،  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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