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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

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   251هکس ,510 , 000251 ,510 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما434,280434,280رالد تاراما مهرد   124,850124,850مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   237,0هکس 10 , 000237,0 10 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس317,300317,300رالد سیئوس کنارف   496کنارف ,700496 ,700

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 145,500هکس , 000145,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع349,400349,400رالد ناتسبرع لایر   122لایر ,410122 ,410

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 95,000هکس , 00095,000 , وروی000 ژورن489,910489,910وروی ژورن نورک   45,30045,300نورک

رایع رایع   1818 یالط   21یالط ,380 , 0002 1 ,380 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ553,020553,020دنوپ نپاژ نینی   دصکی   ,349,050349دصکی 050

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
(( 1111 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 150150))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 141 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 20  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 11  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 14  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 39  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 68

( یهگآ دادعت 15  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 68

( یهگآ دادعت 11  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 80

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 89

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 13  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

( یهگآ دادعت 14  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

( یهگآ دادعت 22  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 139
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 139

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 139

( یهگآ دادعت 15  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 139

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 142

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک6272904 سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن   ، لمح ، یاهمتسیسدیرخ یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 10) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001001045000043 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272899 :: هرازه هرازه :: 1401/12/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمگارفاید  روتنک  نویساربیلاک  ریمعت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس  ناتسازاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمگارفاید روتنک  نویساربیلاک  ریمعت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   864,200,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/02/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نانمس زاگ   ، 3519838134 یتسپ :  دک  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یمگارفاید یمگارفاید روتنک   روتنک نویساربیلاک   نویساربیلاک ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 11
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دهشم یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094994000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6272508 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیم  رتاو  هدننک  شوماخ  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  دهشم  یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یناشن  شتا  مزاولو  تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
40,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  نامزاس  لیوحت  دیاب  تاکاپ  ییاشگزابزا  لبق  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1402/03/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دهشم یناشن  شتا  نامزاس  وجشناد  راولب  یادتبا  دابا - لیکو  راولب   ، 9196636178 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094994000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6272516 :: هرازه هرازه :: 1401/12/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهورگ  هوق  غارچو  تاجن  هالک   - یدرونهوک تازیهجت  یژراش - چنیو  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  دهشم  یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یناشن  شتا  مزاولو  تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
54,200,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,710,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  نامزاس  لیوحت  دیاب  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1402/03/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دهشم یناشن  شتا  نامزاس  وجشناد -  راولب  یادتبا  دابا -  لیکو  راولب   ، 9196636178 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیم تسیم رتاو   رتاو هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

یهورگ یهورگ هوق   هوق غارچو   غارچو تاجن   تاجن هالک   هالک  - - یدرونهوک یدرونهوک تازیهجت   تازیهجت یژراش - - یژراش چنیو   چنیو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 141 ھحفص 6 
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دهشم یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094994000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6272963 :: هرازه هرازه :: 1401/12/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 pbi قیرح سابل  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  دهشم  یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یناشن  شتا  مزاولو  تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
70,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   3,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  نامزاس  لیوحت  دیاب  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1402/03/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دهشم یناشن  شتا  نامزاس  وجشناد  راولب  یادتبا  دابا -  لیکو  راولب   ، 9196636178 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094325000125 :: 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

6272087 :: هرازه هرازه :: 1401/12/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود  زاف  - ناهفصا یرادرهش  هداد  زکرم  یاه  چوس  یزادنا  هار  نیمأت و  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هکبش تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1402/02/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تاعالطا و یروانف  نامزاس  هدیپس ، تسب  نب  یادتبا  ، هناخ هنیئآ  راولب  ناهفصا ،  ، 8163654376 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناهفصا یرادرهش  تاطابترا 

:: 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

pbipbi قیرح   قیرح سابل   سابل دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 44

یرادرهش یرادرهش هداد   هداد زکرم   زکرم یاه   یاه چوس   چوس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نیمأت   نیمأت یحارط   یحارط یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 141 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

هوجو هیوست  راداهب و  قاروا  یزکرم  یراذگ  هدرپس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ماع یماهس  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش خروم 1401/12/01  هبنشود  زور  ات  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل 15 حبص  تعاس 9 

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 15   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ یزکرم  نامتخاس  رتنس  اتید  ثادحا  هژورپ  یزادنا  هار  بصن و  ءارجا و  یحارط  تامدخ  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هرواشم و هخاش  رد  ود  هبتر  یتارباخم و  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هخاش  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  کی  هبتر  یاراد  یقوقح  صاخشا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر درایلیم  غلبم 70  هب  ربتعم  یکناب  همان  تنامض  هئارا  تاطابترا  - تاعالطا و  یروانف  کیتامروفنا  یاه  حرط  یارجا  رب  تراظن 

یلام روما  تیریدم  هقبط 5  کالپ 13  یردان ، دیهش  نابایخ  زرواشک ، راولب  نارهت ، یناشن  هب  هصقانم  دانسا  دیرخ   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 13هرامش  - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رتخاب  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272946 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/12/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یدازآ نادیم  رد  عقاو  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  کی  یفنم  گنیکراپ  تاقبط 2 و 3 و  یاتید  هتفایتخاس  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 110  38247025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامتخاس6272121 نفلت  نیبرود  هکبش ،  یشک  لباک  زیهجت  هحفص 10)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لرتنک6272904 سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن   ، لمح ، یاهمتسیسدیرخ یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 10) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

دوخ دوخ یزکرم   یزکرم نامتخاس   نامتخاس رتنس   رتنس اتید   اتید ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   ءارجا   ءارجا یحارط   یحارط تامدخ   تامدخ وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

گنیکراپ گنیکراپ وو   وو  33     22 تاقبط   تاقبط یاتید   یاتید هتفای   هتفای تخاس   تخاس هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 141 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادمه یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

داصتقا یاوآ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : لماش هصقانم  ناونع   4 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوفنازرا ناتابکا -  دس  روحم  یسدنه  حرط  حالصا  -1

نیشچ  " روحم یسدنه  حرط  حالصا  -2
ناکرسیوت  همانجنگ -  روحم  یهاگترپ  طاقن  یزاس  نمیا  تهج  یسرجوین  یلصفم  کولب  ینتب  ظافح  یارجا  بصن و  هیهت ، -3

دابآ دسا  هندرگ  رد  یلوط  ییانشور  متسیس  ثادحا  - 4

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: سردآ سردآ

08134228154 :: 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

کولب کولب ینتب   ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت  - - روحم روحم یسدنه   یسدنه حرط   حرط حالصا   حالصا -- دسدس روحم   روحم یسدنه   یسدنه حرط   حرط حالصا   حالصا  : : لماش لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   44 ناونع : : ناونع
هندرگ هندرگ ردرد   یلوط   یلوط ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا روحم -  -  روحم یهاگترپ   یهاگترپ طاقن   طاقن یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یسرجوین   یسرجوین یلصفم   یلصفم

88

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش یلا  زا 1401/11/23   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ عولط   :: عبنم 12:00عبنم تعاس :  یلا  زا 1401/11/27   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272904 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک   سار   - 1401/12/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن   ، لمح ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هئارا الاب - هب  هبتر 4  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  همانیهاوگ  ندوب  اراد  ای  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تارباخم  کینورتکلا و  هبتر 5  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتظافح تامدخ  روما  رد  تیلاعف  زوجم  همانیهاوگ  ندوب  اراد  همانیهاوگ  ندوب  اراد  یعامتجا -  هافر  راک و  ترازو  طسوت  هدش  رداص  ینمیا  تیحالص  همان  یهاوگ 

یزکرم کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  دقن  هجو  زیراو  شیف  لایر  غلبم 6.001.741.118  هب  یکناب  همان  تنامض  هدرپس  دشابیم - یمازلا 

ددرگ یم  حوتفم  رهشمرخ  یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یدولوم  نادیم  یولوم  نابایخ  رهشمرخ -  سردآ  هب  تاسلج  رتفد  شیاشگ   :: سردآ سردآ
ردنب لک  هرادا  یدولوم -  دیهش  نادیم  یولوم -  نابایخ  رهشمرخ -  اه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد 

رهشمرخ یدرونایرد  و 

تراظن 53507461 هاگتسد  یقوقح  روما   53507128 - 53507026 :: نفلت :: SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 10  هب  خیرات 1401/11/16  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی  هقطنم  نامتخاس  نفلت  نیبرود  هکبش ،  یشک  لباک  زیهجت  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 12.000.000.000  غلبم 

.تسا راتخم  اهداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  لایر -  هدرپس 600.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تشدکاپ یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  رد  عقاو  تشدکاپ  یرادرهش  یاهدادرارق  روما  دحاو  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ

02128425722 :: 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

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن  ، ، لمح لمح ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 99

نامتخاس نامتخاس نفلت   نفلت نیبرود   نیبرود هکبش ،  ،  هکبش یشک   یشک لباک   لباک زیهجت   زیهجت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1010
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(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: ینابیتشپ رارقتسا و  یزاسهدایپ ، یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  یمسر  همانزور  تاعالطا  اهیهگآ و  هچراپکی  عماج و  هدادهاگیاپ  - 1

ینوناق یاه  یهگآ  متسیسریز  - 2
1101001005000016 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1402/06/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروص  رد  هدوب و  یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  تادنتسم  نینچمه  دیدج و  سیباتید  هب  هداد  لاقتنا  حرط  راکهار  روتکاف ، شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  داهنشیپ  هب  هئارا ،

1175753965 یتسپ :  دک  روشک ،  یمسر  همانزور  رهش -  کراپ  یبونج  علض  تشهب -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55602050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55639138-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- 22 روشک   روشک یمسر   یمسر همانزور   همانزور تاعالطا   تاعالطا وو   اهیهگآ   اهیهگآ هچراپکی   هچراپکی وو   عماج   عماج هدادهاگیاپ   هدادهاگیاپ - - 11 ینابیتشپ : : ینابیتشپ وو   رارقتسا   رارقتسا یزاسهدایپ ، ، یزاسهدایپ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع
ینوناق ینوناق یاه   یاه یهگآ   یهگآ متسیسریز   متسیسریز

111 1
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نادابآ یدرونایرد  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  رانکدنورا  هدبئوچ و  نادابآ و  ردانب   ICS متسیس یرازفا  مرن  یتخاسریز و  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001396000096 زاین :  هرامش 

نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یسمش هام  4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  رانکدنورا  هدبئوچ و  نادابآ و  ردانب   ICS متسیس یرازفا  مرن  یتخاسریز و  ءاقترا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244124-061  ، 53244419-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6271844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cas scifinder-scfinder direct-ieee-wiley-springer ناگیار کارتشا  - لاتیجید یملع  یکینورتکلا  عبانم  نیالنا  دولناد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000158 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
یناسنا یعامتجا و  مولع  رد  یبرجت  هعسوت  قیقحت و  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردانب ردانب   ICSICS متسیس   متسیس یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یتخاسریز   یتخاسریز ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 1212

cas  sc ifinder-scfinder direct- ieee-wiley-springercas  sc ifinder-scfinder direct- ieee-wiley-springer ناگیار ناگیار کارتشا   کارتشا -- لاتیجید لاتیجید یملع   یملع یکینورتکلا   یکینورتکلا عبانم   عبانم نیالنا   نیالنا دولناد   دولناد ناونع : : ناونع 1313
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تفت یکشزپناور  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 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

6271848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه لیاف  یراذگراب  قیرط  زا  ناگدننک  تکرش  ناور ، باصعا و  ناتسرامیب  یاه  هدنورپ  ویشرآ )  ) نکسا تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن تکرش  مالعتسا  رد  هطوبرم 

1101030697000005 زاین :  هرامش 
تفت تفت  یکشزپناور  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یبایراک مادختسا و  یاه  سناژآ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادعت 350000 دادعت : 

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

مالعتسا رد  هطوبرم  یاه  لیاف  یراذگراب  قیرط  زا  ناگدننک  تکرش  ناور ، باصعا و  ناتسرامیب  یاه  هدنورپ  ویشرآ )  ) نکسا تامدخ  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن تکرش 

8991934986 یتسپ :  دک  یکشزپناور ،  ناتسرامیب   - یتشهب دیهش  راولب  تفت - تفت ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32632004-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32632355-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ ویشرآ ) ) ویشرآ  ) ) نکسا نکسا تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1414
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ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6271849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: ینابیتشپ رارقتسا و  یزاسهدایپ ، یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( API Gateway  ) تامدخ تیریدم  رتسب  - 1

( یسرتسد حوطس  نعت  تیوه ، زارحا  مان ، تبث   ) ناربراک تیریدم  - 2
1101001005000015 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1402/05/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  داهنشیپ  هب  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  تادنتسم  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1175753965 یتسپ :  دک  روشک ،  یمسر  همانزور  رهش -  کراپ  یبونج  علض  تشهب -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55602050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55639138-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زارحا زارحا مان ، ، مان تبث   تبث  ) ) ناربراک ناربراک تیریدم   تیریدم - - API  Gateway)  API  Gateway)  22  ) ) تامدخ تامدخ تیریدم   تیریدم رتسب   رتسب - - 11 ینابیتشپ : : ینابیتشپ وو   رارقتسا   رارقتسا یزاسهدایپ ، ، یزاسهدایپ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع
(( یسرتسد یسرتسد حوطس   حوطس نعت   نعت تیوه ، ، تیوه
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ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: ینابیتشپ رارقتسا و  یزاسهدایپ ، یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یریگ شرازگ  زاب و  هداد  تامدخ  هئارا  رتسب  - 1

دنمشوه تلود  تامدخ  دحاو  هرجنپ  هب  لاصتا  - 2
1101001005000014 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1402/04/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یمالعا  داهنشیپ  هب  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  تسویپ  رد  جردنم  تادنتسم  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1175753965 یتسپ :  دک  روشک ،  یمسر  همانزور  رهش -  کراپ  یبونج  علض  تشهب -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55602050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55639138-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تامدخ تامدخ دحاو   دحاو هرجنپ   هرجنپ هبهب   لاصتا   لاصتا - - 22 یریگ   یریگ شرازگ   شرازگ وو   زاب   زاب هداد   هداد تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا رتسب   رتسب - - 11 ینابیتشپ : : ینابیتشپ وو   رارقتسا   رارقتسا یزاسهدایپ ، ، یزاسهدایپ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع
دنمشوه دنمشوه تلود   تلود
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یروهمج تسایر  داهن   :: 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

6271858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اوتحم یناسر  زورب  تاناکما  ولقتسم  یحارط  اب  یرازفا  مرن  یاه  هناماس  اه و  تیاس  بو  لماش  بو  تحت  تامدخ  یزاس  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاترپ تیرپسا  رازفا  مرن  زا  هدافتسا  اب 

1101004728000038 زاین :  هرامش 
یروهمج تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
تعاسرفن 1000 دادعت : 

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

مرن زا  هدافتسا  اب  اوتحم  یناسر  زورب  تاناکما  ولقتسم  یحارط  اب  یرازفا  مرن  یاه  هناماس  اه و  تیاس  بو  لماش  بو  تحت  تامدخ  یزاس  هدایپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس کی  تدم  یارب  لاترپ  تیرپسا  رازفا 

1316843311 یتسپ :  دک  رثوک ،  نامتخاس  یبونج  نیدرورف  روتساپ 12  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64458431-021  ، 64458090-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66463982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6271913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ حرش  قباطم  هکبش (  تینما  هرواشم  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007017000247 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( تسویپ حرش  قباطم  هکبش (  تینما  هرواشم  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616734463 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یرادا - تیاس  - نازابناج راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33281725-087  ، 33283601-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33281701-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اوتحم اوتحم یناسر   یناسر زورب   زورب تاناکما   تاناکما ولقتسم   ولقتسم یحارط   یحارط اباب   یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاه   یاه هناماس   هناماس وو   اهاه   تیاس   تیاس بوبو   لماش   لماش بوبو   تحت   تحت تامدخ   تامدخ یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع
لاترپ لاترپ تیرپسا   تیرپسا رازفا   رازفا مرن   مرن زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب  

1717

 ( ( تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم هکبش (  (  هکبش تینما   تینما هرواشم   هرواشم وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 141 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/plc62jdkjxtqe?user=37505&ntc=6271858
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6271858?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xvj4yaz5s9x8a?user=37505&ntc=6271913
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6271913?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییارجا میت  نایوجشناد  همحزلا  قحروتنم  همحزلا  قحروضح  یهاوگ  حول و  پاچ  یحارط و  یسکلپ  سیدنت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ قبط  )

1101003885000159 زاین :  هرامش 
یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 

یمومع راکفا  شجنس  یشهوژپ و  رازاب  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسکلپ یسکلپ سیدنت   سیدنت ناونع : : ناونع 1919
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یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  یمدرم  طابترا  یایوگ  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001053000168 زاین :  هرامش 

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  قبط  یمدرم  طابترا  یایوگ  هناماس  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

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

27652481-021  ، 27652-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

27652321-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمدرم یمدرم طابترا   طابترا یایوگ   یایوگ هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هکبش زربلا -  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سیدرف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و 

زربلا 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

6272686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتامروفنا ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000351000053 زاین :  هرامش 

سیدرف نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لطاب  مالعتسا  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  تسویپ  تسیل  قبط  دراوم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3153613111 یتسپ :  دک  یگدننار ،  ییامنهار  هچوک  مجنپ  هکلف  سیدرف  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36572539-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36572539-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیوداپ  Anty crypto رازفا جاب  دض  یرازفا  مرن  لوژام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003068000289 زاین :  هرامش 

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 
ریوک داپ  یک  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینوفلس  شکور  اب  یکیتسالپ  باق  داپ  ماسنر  رازفا  جاب  دض  ناونع  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش مادقا  تساوخرد  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61063451-021  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامروفنا کیتامروفنا ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2 12 1

شیوداپ شیوداپ   Anty cryptoAnty crypto  رازفا رازفا جاب   جاب دضدض   یرازفا   یرازفا مرن   مرن لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزومآ شجنس  زکرم  یاهنومزآ  نابلطواد  یناسر  عالطاو  مان  تبث  هناماس  دادرارق  سیون  شیپدشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
RFP یکشزپ

1101000001000237 زاین :  هرامش 
یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

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

RFP یکشزپ شزومآ  شجنس  زکرم  یاهنومزآ  نابلطواد  یناسر  عالطاو  مان  تبث  هناماس  دادرارق  سیون  شیپدشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شزومآ ،  نامرد و  ، تشادهب ترازو  یزکرم  داتس  ، ناشفارز کمالف و  نیب  ، ناریا یامیس  نابایخ  ، سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1467664961

81452181-021  ، 88363560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88363972-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6272771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داوم فرصم  بیسآ  شهاک  تامدخ  تبث  هناماس  یزادنا  هار  دادرارق  سیون  شیپدشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000001000238 زاین :  هرامش 

یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داوم فرصم  بیسآ  شهاک  تامدخ  تبث  هناماس  یزادنا  هار  دادرارق  سیون  شیپدشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شزومآ ،  نامرد و  ، تشادهب ترازو  یزکرم  داتس  ، ناشفارز کمالف و  نیب  ، ناریا یامیس  نابایخ  ، سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1467664961

81452181-021  ، 88363560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88363972-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RFPRFP  یکشزپ یکشزپ شزومآ   شزومآ شجنس   شجنس زکرم   زکرم یاهنومزآ   یاهنومزآ نابلطواد   نابلطواد یناسر   یناسر عالطا   عالطا وو   مان   مان تبث   تبث هناماس   هناماس دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2323

داوم داوم فرصم   فرصم بیسآ   بیسآ شهاک   شهاک تامدخ   تامدخ تبث   تبث هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6272802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامآ زکرم  هدودحم  رد  وزیا 27001  درادناتسا  یزاس  هدایپ  دنیآرف  یزیمم  تامدخ  دادرارق  سیون  شیپدشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعالطا یروانف  و 

1101000001000239 زاین :  هرامش 
یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

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

تاعالطا یروانف  رامآ و  زکرم  هدودحم  رد  وزیا 27001  درادناتسا  یزاس  هدایپ  دنیآرف  دادرارق  سیون  شیپدشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شزومآ ،  نامرد و  ، تشادهب ترازو  یزکرم  داتس  ، ناشفارز کمالف و  نیب  ، ناریا یامیس  نابایخ  ، سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1467664961

81452181-021  ، 88363560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88363972-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   رامآ   رامآ زکرم   زکرم هدودحم   هدودحم ردرد     2700 12700 1 وزیا   وزیا درادناتسا   درادناتسا یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ دنیآرف   دنیآرف یزیمم   یزیمم تامدخ   تامدخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2525

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

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

6272848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا  یمازلا  هسلج  تروص  ندرکرپ  لحم و  زا  دیدزاب  -2

تسا یمازلا  هباشم  راک  هقباس  نتشاد  -3
دیدزاب 09171888069 یگنهامه  -4

1101001548000081 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/01 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  یمازلا  هسلج  تروص  ندرکرپ  لحم و  زا  دیدزاب  -2

تسا یمازلا  هباشم  راک  هقباس  نتشاد  -3
شمارا یاقا  دیدزاب 09171888069  تهج  یگنهامه  -4

7591496131 یتسپ :  دک  ناهفصا م ،  هداج  رتمولیک 2  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هبهب   طوبرم   طوبرم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف وو   هرواشم   هرواشم یسیون ، ، یسیون همانرب   همانرب ناونع : : ناونع 2626
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هموح  یاهراطق  هزیناکم  تیلب  هژورپ  یاههاگتسد  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000186 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا 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 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

6272974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یایا هموح   هموح یاهراطق   یاهراطق هزیناکم   هزیناکم تیلب   تیلب هژورپ   هژورپ یاههاگتسد   یاههاگتسد رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2727

یایا هفرح   هفرح ریوصت   ریوصت وو   ادص   ادص   22 XLR*FEMALEXLR*FEMALE  لاتیجید لاتیجید لباک   لباک ناونع : : ناونع 2828
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هعجارم یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک ،  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   0130330 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ، ینف داهنشیپ  ، دوش

1101093985009705 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا هعسوت  قیقحت و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  میمص  یتراجت  مان   CXF-002 لدم یا  هفرح  ریوصت  ادص و   2XLR*FEMALE لاتیجید لباک  الاک :  مان 
هنایار میمص 

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

ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   UPS متسیس ریافیتکر  لرتنک  دربراک   RCM لدم یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تاطابترا هعسوت  قیقحت و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  میمص  یتراجت  مان   CXM-002 لدم یا  هفرح  ریوصت  ادص و   2XLR/MALE لاتیجید لباک  الاک :  مان 

هنایار میمص 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زادرپ ناملپد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DP-800 لدم رازفا  مرن   CD هارمه هب  هداد  هاگیاپو  یدربراک  یاهرازفا  مرن  رورس  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ، ینف داهنشیپ  ، دوش هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک ،  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   0130330 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب 

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

کیرتمویب6271509 ددرت  لرتنک  هناماس  هعسوت  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 80) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تهج 6272421650  ) ناروتسر ددرت و  لرتنک  بایغ و  روضح و  نویساموتا  ینابیتشپ  یراذگاو : 
ناوختراک تازیهجت و  تیریدم  ینابیتشپ  یا -  هعسوت  تامدخ  ینابیتشپ  ربراک -  لنسرپ و 3 

 ( اه

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 80) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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رهشناریا یلع  ماما  ینامرد  یتشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

lis لوژام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093001000003 زاین :  هرامش 

رهشناریا یلع  ماما  ینامرد  یتشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9914816631 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37220724-054  ، 37231012-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37231012-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401-11-225 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگنز  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(HDSL یاهکنیل یرون و  یاهوفاک   ) یسرتسد یاهمتسیس  یرادهگن  گنیروتینوم و  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یقوقح صاخشا  هب  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir www.za.tci.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

lislis لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 2929

(( HDSLHDSL یاهکنیل   یاهکنیل وو   یرون   یرون یاهوفاک   یاهوفاک  ) ) یسرتسد یسرتسد یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن وو   گنیروتینوم   گنیروتینوم هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرجنپ  تینوی 8  مرالآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000764 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

جوم زیر  هدننک  هضرع  عجرم  سوط  کیرتکلا  جوم  زیر  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   AMA 500 لدم ییولبات  ردروکیر  تنویا  تینوی  مرالآ  هاگتسد  الاک :  مان 
سوط کیرتکلا 

هاگتسد  12 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

سابعردنب ناگزمره ،  لیوحت :  لحم 

 . دشابمی هدننک  نمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AMA 500AMA 500 لدم   لدم ییولبات   ییولبات ردروکیر   ردروکیر تنویا   تنویا تینوی   تینوی مرالآ   مرالآ هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3131
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ناجیابرذآ دالوف  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 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

6271704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DC تلو راد 24  پمال  ولو  دونولوس  تکوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093266001116 زاین :  هرامش 

ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان   LNCS DCI لدم گنیروتینام  هاگتسد   cm 90 زیاس اب  راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  یلا 45  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333879-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DCDC  تلو تلو راد  2424   راد پمال   پمال ولو   ولو دونولوس   دونولوس تکوس   تکوس ناونع : : ناونع 3232
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6271941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ید یا  لا  گنیتیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002862 زاین :  هرامش 

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

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 
تس 20 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177087

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

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

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدید یایا   لالا   گنیتیف   گنیتیف ناونع : : ناونع 3333
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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلر عاونا  تراک و  لرتنک  متسیس  مالقا  /0100096 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000726 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   WAGO یتراجت مان  لدم 304-788  نایرج  تظافح  هلر  الاک :  مان 

ددع 1,053 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک تفریج و  یاه  ییامیپوه  یریگتخوس  نزاخم  یور  رب   HIGH LEVEL ALARM یزادنا هار  بصن و  هیهت ,  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091990000296 زاین :  هرامش 

نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( نزخم هاگتسد  تهج 8  نامرک (  تفریج و  یاه  ییامیپوه  یریگتخوس  نزاخم  یور  رب   HIGH LEVEL ALARM یزادنا هار  بصن و  هیهت ,   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نامرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یشزرو  نیمز  بنج  وجاوخ  هارراهچ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613667355

35231191-034  ، 32531191-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32531194-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلر هلر عاونا   عاونا وو   تراک   تراک لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 3434

یریگتخوس یریگتخوس نزاخم   نزاخم یور   یور ربرب     HIGH LEVEL ALARMHIGH LEVEL ALARM  یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ,  ,  هیهت ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشش هاگشیالاپ  .ددرگ  هئارا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   ، control panel تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000532 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
کایراس هدننک  هضرع  عجرم   CONTROL PANEL یتراجت مان  جیپ  متسیس  دربراک   DBTW05-2 لدم یزلف  لنپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/06 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  .دشاب  یم  دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم 

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

31318343-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

control panelcontrol panel ناونع : : ناونع 3636
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" TEMPERATURE SWITCHAND ELEMENT"KRIVAN تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
. SUPPLIER:KRIVAN CO

.دشابیم هباشم  دک  ناریا 
.دشابیم تسویپ  مالقا  لماک  حرش 

1101097847000582 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 

دیحو تراجت  رایناس  هدننک  هضرع  عجرم   MODULE یتراجت مان   A لدم  in 7 زیاس روتینام  دربراک  یهد  سردآ  درب  اب   LCD رگشیامن لوژام  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312238-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم تسویپ   تسویپ مالقا   مالقا لماک   لماک حرش   حرش . . TEMPERATURE SWITCHAND ELEMENT"KRIVAN" TEMPERATURE SWITCHAND ELEMENT"KRIVAN" SUPPLIER:KRIVAN COSUPPLIER:KRIVAN CO ناونع : : ناونع 3737
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( برغ  ) ناردنزام ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تامدخ  حرش  ربارب  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج  راکنامیپ  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005349000097 زاین :  هرامش 

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

تکرش 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  نآ  یرازگراب  اضما و  رهم و  هدننک و  تکرش  تاصخشم  مرف  ندرک  رپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  نآ  یرازگراب  تسویپ و  کرادم  یمامت  یاضما  رهم و 

4651739948 یتسپ :  دک  ورین ،  نابایخ  شبن  - نایریخ دیهش  راولب  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52140254-011  ، 52140255-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52140256-011 :: 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   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ .تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش ربارب   ربارب رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 3838

رسرس هسهس   زوه   زوه پمپ   پمپ روتکناک   روتکناک یلزید - - یلزید یکیرتکلا   یکیرتکلا روتارنژ   روتارنژ ریغتم - - ریغتم مایپ   مایپ   RGRG گنرود   گنرود گنیروتینام   گنیروتینام رگشیامن   رگشیامن - - HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک ناونع : : ناونع 3939
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ینف داهنشیپ  ، دامرف هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130209 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک تسویپ  ازجم  تروصب  ار  گولاتاک  یلام و  و 

1101093985009665 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

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

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

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یدهم رازبا   2G0202200 لدم  Ton 7 هداس هخاش  هس  شک  یلوپ  الاک :  مان 

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

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

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 150 زیاس یکشزپ  یآ  رآ  ما  نکسا و  یت  یس  بجاح  هدام  قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  الاک :  مان 

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

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

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

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش قرب  قاتا  رورس و  قاتا  یارب  قیرح  یافطا  متسیس  یارجا  یزادنا و  هار  ، دیرخ یزاس و  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009003000237 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1402/03/23 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715658479 یتسپ :  دک  تارباخم ،  عطاقت  هب  هدیسرن  قباس ) قرب  مانمگ (  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33443691-044  ، 33449002-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33469133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6271675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط   200FM زاگاب انیس  هاگنامرد  رتویپماک  رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  نالعا و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005454000059 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هداد  تمیق  یتساوخرد  تسیل  قبط  افصل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413685541 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  هب  هدیسرن  لاناک  زا  رتالاب  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33243020-028  ، 33241139-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241132-028 :: 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

تکرش تکرش قرب   قرب قاتا   قاتا وو   رورس   رورس قاتا   قاتا یارب   یارب قیرح   قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   یزادنا   یزادنا هار   هار دیرخ ،  ،  دیرخ وو   یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4040

رتویپماک رتویپماک رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا ناونع : : ناونع 4141
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یرتسگداد لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6271819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004137000119 زاین :  هرامش 

یرتسگداد لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هتشاد  درادناتسا  یاهزوجم  دیاب  هدننک  تکرش  - دشاب یم  تسویپ  تسیل  رد  لحم  دادعت و  - دشاب یم  لاسکی 1402 یارب  دادرارق  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917673169 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  ناتسا  لک  یرتسگداد  یزکرم  نامتخاس  اطع - ) هجاوخ   ) نارمچ راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32161212-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33317890-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6271823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دابآریماردنب یتامدخ  یاهروانش  قیرح  ءافطا  پمپ  هاگتسد  لیوحت 5  لمح و  دیرخ و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000123 زاین :  هرامش 

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینایزاغ داژن  یناضمر  مرحم  هدننک  هضرع  عجرم   GIELLE یتراجت مان   FM-200 لدم قیرح  ءافطا  یناشن  شتآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  یپایک  یاقآ  هرامش 09113592750  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4854193555 یتسپ :  دک  دابآ ،  ریما  ردنب  زرمغاز -  رهشهب -  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34512334-011  ، 34623001-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34623006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4242

یتامدخ یتامدخ یاهروانش   یاهروانش قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا پمپ   پمپ هاگتسد   هاگتسد   55 لیوحت   لیوحت وو   لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق هب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا  تروص  رد  هک  هدوب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دوش  یم  دقعنم  دادرارق  مالعتسا  هدنرب  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  هفاضا 

1101005842000053 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ایناتیرب هدنزاس  روشک   TYCO یتراجت مان   OLD P/N K1261S-NEW P/N K1261 لدم یناشنشتآ  قیرح  ئافطا  مالعا و  متسیس  ردناپسکا  لوژام  الاک :  مان 
ماس راک  بسک و  ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   TYCO هدنزاس عجرم 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  لیاف  قبط  دیاب  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519645756 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  سدق  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339344-023  ، 33333670-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338707-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشنشتآ یناشنشتآ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ردناپسکا   ردناپسکا لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  دحاو  رورس  قاتا  یطیحم  شیاپ  متسیس  بصن   : * تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005452000030 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدیا یسدنهم  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  دنرآ  یتراجت  مان   IEMS لدم اهروسنس  عاونا  لاصتا  تیلباق  اب  یطیحم  طیارش  شیاپ  متسیس  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

نابدهم لآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

: مرتحم ناگدننک  نیمات   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هعجارم رادیرخ )   ِ یتسویپ کرادم   ) تمسق هب   ، تامدخ  ِ قیقد ینف  تاصخشم   ِ تفایرد روظنم  هب  اذل   ، دشاب یم  رظن  دروم   ِ تامدخ هباشم  هدش ، مالعا  دک  ناریا 

.ددرگ
.دشاب یم  یمازلا  هدننک ،)  نیمات  یتسویپ  کرادم   ) تمسق رد  روتکاف  شیپ  هئارا  *

3133815476 یتسپ :  دک  هقطنم 9 ،  یرادرهش  یوربور  - دابآ تلود  هار  راهچ  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32735184-026  ، 32757109-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32735184-026 :: 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

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف دحاو   دحاو رورس   رورس قاتا   قاتا یطیحم   یطیحم شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 4545

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت حلاصم و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003749000016 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
یهوکداوس ییاضر  زیورپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناجیلد  یتراجت  مان   m 10 یلور هتسب   1x10 m زیاس هیال  ود  ماگوزیا  قیاع  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم  یالاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تسویپ  تسیل  ساسا  رب  تمیق  مالعا  ندرک و  رپ 

تسیمازلا هدش  اضما  رهم  هدش و  رپ  تروص  هب  تسویپ  تسیل  لاسرا 
تسیمازلا هموزر  نتشاد  هژورپ  مود  هلحرم  یارجا  یصصخت  هب  هجوت  اب 

دنتسه تیولوا  یاراد  ناتسا  یموب  یاه  تکرش 

3813914988 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  یسودق  راولب  ( کلم ) ییاجر دیهش  نابایخ  یاهتنا  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226011-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240051-086 :: 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

تازیهجت تازیهجت وو   حلاصم   حلاصم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیهال رختسا  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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6271875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازگ تمیق  تهج  دیناوت  یم...و  سکاب  ریاف  هبعج  تالاصتا ،  هلول و  پمپ ،  نزخم ،  زا  معا  قیرح  ءافطا  متسیس  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09036506603 دیروآ لمعب  دیدزاب  لحم  زا  قیقد 

1101092064000022 زاین :  هرامش 
ناجیهال رختسا  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یسوفا یفیرش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  روآ  نف  دنهس  یتراجت  مان   SF600 لدم یناشنشتآ  هبعج  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

مازلا هنوگره  تیاعر  مدع  دشاب و  یناریا  یالاک  زا  تیامح  لخاد و  دیلوت  ناوت  یرثکادح  نوناق  ساسا  رب  تسیاب  یم  رظن  دروم  تامدخ  ای  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  رد  مالقا  یخرب  تسرهف.ددرگ  یم  هدننک  تکرش  فذح  بجوم 

4414675311 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  یصصخت  هاگنامرد   - تفن تکرش  بنج  - رختسا یوربور  - ناجیهال ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42347637-013  ، 42338100-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42338100-013 :: 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

..و ..و سکاب   سکاب ریاف   ریاف هبعج   هبعج تالاصتا ،  ،  تالاصتا وو   هلول   هلول پمپ ،  ،  پمپ نزخم ،  ،  نزخم زازا   معا   معا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآ مرخ  هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  عبرم  رتم  تحاسم 12  هب  رورس  قاتا  تهج  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092639000008 زاین :  هرامش 

دابا مرخ  هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اراتسآ تراجت  هلالس  هدننک  هضرع  عجرم   UNIPOS یتراجت مان  لدم 16072012  هچراپکی  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  عبرم  رتم  تحاسم 12  هب  رورس  قاتا  تهج  قیرح  مالعا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع  ترارح 3  دود و  یاهروسنس  بصن 

کیتاموتا  یتسد و  افطا  متسیس 
G1 هدننک نفلت  هاگتسد 

ددع قیرح 1  مالعا  لنپ  لرتنک 
ددع  قیرح 1  مالعا  ریژآ 

 SMS تروص هب  دوود  مالعا 
SMS تروص هب  امد  مالعا 

6814637841 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  هبعش 3  نیمز  ناریا  کناب  بنج  نیسح  ماما  نادیم  هب  هدیسرن  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33439972-066  ، 33439974-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33439970-066 :: 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

عبرم عبرم رتم   رتم   1212 تحاسم   تحاسم هبهب   رورس   رورس قاتا   قاتا تهج   تهج قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4848
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا   . ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 

1101092935001021 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوه  تخوس  تهج  بایبآ  لوسپک  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 250 دادعت : 

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

ماجنا هزور  ینامز 20  هزاب  رد  ینف  هدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست.دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  رکذ  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
84120996 و 88327085 سامت :  یاه  هرامش  دشاب  یم  رهش  رقاب  رد  عقاو  یناگرزاب  یاهرابنا  لحم.دریگیم 

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84120996-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: 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

یمازلا یمازلا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ایای   هنومن   هنومن هئارا   هئارا  . . ددرگ ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم زاین   زاین یلک   یلک حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
 . . دشابیم دشابیم

4949
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یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح یافطا  مالعا و  متسیس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000440 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  همیمض  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک ناریا  -- هطوبرم رازفا  مرن  همانرب  هارمهب   -- 712 یرس کتوروی  هاگتسد  تهج   04 ریذپ سردآ  قیرح  مالعا  پول  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101092948000490 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

نیمات رتسگ  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم   THORN یتراجت مان  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  لنپ  دربراک   XLM800 پول شیازفا  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  -- 09168847353 یزابهش یاقآ  ینف  تاعالطا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6153716835 یتسپ :  دک  دالیم ،  ناتسرامیب  یدازآ  شبن  یلامش  ریبکریما  بالقنا خ  یوک  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33789591-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33789592-061 :: 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

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 5050

تسا تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ---- هطوبرم هطوبرم رازفا   رازفا مرن   مرن همانرب   همانرب هارمهب   هارمهب  --  -- 712712 یرس یرس کتوروی   کتوروی هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج   0404 ریذپ ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا پول   پول تراک   تراک ناونع : : ناونع 5151
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یردیح دیهش  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 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

6272685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یردیح دیهش  کینیلک  یلپ  نامتخاس  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093100000022 زاین :  هرامش 

یردیح دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا راکنامیپ  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  هیِارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا راکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  هیارا 

یمازلا تسویپ  هب  دیدزاب  مرف  لیوحت  لیمگت و 
تنیط  نیما  ناساس  سدنهم  زکرم 09121957592  نیا  رواشم  سدنهم  نفلت 

تسویپ هب  هطوبرم  مالقا  حرش  تسیل  وداد  رارق  سیون  شیپ 

1134935413 یتسپ :  دک  مرکاریما ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  وتاشول -  لفون  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66475201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66475201-021 :: 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

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5252
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ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس قیرح  یافطا  متسیس  یارجا  تازیهجت و  مزاول و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ رد  لماک  تاعالطا  )

1101003101000343 زاین :  هرامش 
یزکرم کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسیمازلا هناماس  هب  لاسرا  راهظا و   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  باهذ  بایا و  یرادرابنا و  لمح ، یاه  هنیزه  هیلک  - 

دریگ یم  تروص  ینف  دحاو  دات  زا  سپ  تخادرپ  - 

1664647111 یتسپ :  دک  کالپ 191 ،  - نارادساپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23733121-021  ، 23730-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22842033-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  3939   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 141 ھحفص 44 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2xt5mjkwzbcbq?user=37505&ntc=6272731
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6272731?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  دابآ  فجن  هار  سیلپ  هبعش  یتراظن  یاه  متسیس  PASSEEV هکبش مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001193000024 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL15EBO03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت.تسیمازلا هناماسرد  یرازگراب  مالعتسا و  مرف  لیمکت  ، یتسویپ مالعتسا  ربارب.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسا حطس  ناگدنشورف  زا  دیرخ.دشابیم  هدنشورف  هنیزه  اب  دابآ  فجن  هار  سیلپ  هبعش  مالقا  لیوحت  لحم  یلنیز ، سدنهم  221 یلخاد 03136260501 یگنهامه

.دشاب یم  رظن  دم  ناهفصا 

8173794591 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  دیحوت -  هار  راهچ  دیحوت -  خ  ناهفصا -  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36260501-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36252492-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط دابآ   دابآ فجن   فجن هار   هار سیلپ   سیلپ هبعش   هبعش یتراظن   یتراظن یاه   یاه متسیس   متسیس PASSEEVPASSEEV  هکبش هکبش مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5454
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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 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

6271363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  یتعنص  تروپ  چیئوس 24  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001119000161 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  قبط  یتعنص  تروپ  چیئوس 24  دیرخ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب زاین  تروصرد.ددرگیم  مالعادودرم  یداهنشیپ  تمیق  کرادم  یراذگراب  مدع  تروصرددشابیم  یمازلا  یتسویپ  کرادمودانسا  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  هرامشب 04131073412  یناولهپ  سدنهم  یاقآاب  ینف  تاعالطا 

5156956811 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یا  هقطنم  رب ق  تکرش  یغابرالغاب -  کراپ  بنج  رایرهش -  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یتعنص   یتعنص تروپ   تروپ چیئوس  2424   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555
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نامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  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 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

6271473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ددع  لمح 2 لباق  مدوم  ددع و  هدنکم 10  هدنمد  روولب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000121000152 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یلونرب هدننک  هضرع  عجرم   LAU یتراجت مان   A1215A-119 لدم روولب  اوه  هدنمد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

یرتویپماک تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D-Link هدنزاس عجرم   D-Link یتراجت مان   DWR-910 لدم روخ  تراک  میس  رتور  اتید  مدوم  الاک :  مان 
یزیا

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618891113 یتسپ :  دک  کی ، / کالپ  زوریناوه  راولب  لوا  رتمولیک  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31218071-034  ، 31218000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32810503-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمح لمح لباق   لباق مدوم   مدوم وو   هدنکم   هدنکم هدنمد   هدنمد روولب   روولب ناونع : : ناونع 5656
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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 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  امتح  / دشابیم هباشم  دک  ناریا  / تسویپ مالعتسا  قباطم  هکبش  ینابیتشپ  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش

1101091574001236 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ژاپ ناناب  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   C9500-48Y4C-A لدم تروپ  هنایار 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/31 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

32912729-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراذگراب یراذگراب هناماس   هناماس ردرد   یلام   یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ امتح   امتح // دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قباطم   قباطم هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
.دوش .دوش

5757
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ تسویپ  یلامو  ینف  داهنشیپ  دشابیم  تسویپ  حرش  کالم  تسا و  هباشم  اهدک  ناریا  - یتارباخم یفرصم  مالقا  نفلت -  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096347000708 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
مساق یجاح  هناخ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BLOOM یتراجت مان   B1 هارمه نفلت  هعطق  درب  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

مساق یجاح  هناخ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BLOOM یتراجت مان   B3 هارمه نفلت  هعطق  درب  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
مساق یجاح  هناخ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BLOOM یتراجت مان   B2 هارمه نفلت  هعطق  درب  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

مساق یجاح  هناخ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BLOOM یتراجت مان   Z7 هارمه نفلت  هعطق  درب  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31317244-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفلت نفلت درب   درب ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 141 ھحفص 49 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l3acmtdtthyzc?user=37505&ntc=6271580
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6271580?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6271645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ فجن  هار  سیلپ  هبعش  یاهمتسیس  هکبش passiveو  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001193000025 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدام 38 باسح  اصافم  ذخا  زا  سپ  یفرعم و  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هب  میظنت و  دادرارق  هدنرب ،  اب  احیضوت   . مالعتسا رد  جردنم  طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دمآ دهاوخ  لمعب  لماک  باسح  هیوست 

8173794591 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  دیحوت -  هار  راهچ  دیحوت -  خ  ناهفصا -  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36260501-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36252492-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ دابآ فجن   فجن هار   هار سیلپ   سیلپ هبعش   هبعش یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   pass ivepass ive هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5959
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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 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

6271812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Head) اب لباک  زا  رتم  ژارتم 90 اب  تنمرپ  کولف  تست  لانیجروا  دنارگل   Cat 6 UTP هکبش لباک  دشابیم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یالاب 5  ( room

هاگشیامزا طیحم  رد 
1101099226000097 زاین :  هرامش 

نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   30122A لدم  m 305 لوط  Cat 6 UTP هکبش لباک  الاک :  مان 

فالک 4 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاب 5  ( Head room) اب لباک  زا  رتم  ژارتم 90 اب  تنمرپ  کولف  تست  لانیجروا  دنارگل   Cat 6 UTP هکبش لباک  دشابیم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  رهاظ  سنج و  رظن  زا  الاک  یلاب  تیفیک   ( رتم  1220 یرتم (  هقلحراهچ 305  هاگشیامزا  طیحم  رد 

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

64015478-021  ، 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

(( Head roomHead room)) اباب   لباک   لباک زازا   رتم   رتم 9090 ژارتم   ژارتم اباب   تنمرپ   تنمرپ کولف   کولف تست   تست لانیجروا   لانیجروا دنارگل   دنارگل   Cat 6  UTPCat 6  UTP  هکبش هکبش لباک   لباک دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع
هاگشیامزا هاگشیامزا طیحم   طیحم ردرد     55 یالاب   یالاب

6060
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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 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

6271827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  تروپ  یاراد 8   apn یتعنص مدوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001119000162 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  قبط  تروپ  یاراد 8   apn یتعنص مدوم  دیرخ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  30 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب زاین  تروصرد.ددرگیم  مالعادودرم  یداهنشیپ  تمیق  کرادم  یراذگراب  مدع  تروصرددشابیم  یمازلا  یتسویپ  کرادمودانسا  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت   04131073412 هرامشب یناولهپ  سدنهم  یاقآاب  ینف  تاعالطا 

5156956811 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یا  هقطنم  رب ق  تکرش  یغابرالغاب -  کراپ  بنج  رایرهش -  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: 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 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

6271856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  رتویپماک  هاگراک  یزادنا  هارو  بصن  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091416000299 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان  هکبش   UC-PNL5e-96 لدم  5e هدر کج  نوتسیک  اب  دلیش  نودب  تروپ  لنپ 96  چپ  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6615789181 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  یدرورهس -  نادیم  داشرا -  راولب  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33184422-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33184466-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   88 یاراد   یاراد   apnapn یتعنص   یتعنص مدوم   مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

رتویپماک رتویپماک هاگراک   هاگراک یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 6262
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یوضر ناسارخ  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6271863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cisco چیوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000076000046 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TC-L لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9138615916 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  یکاخ -  لپ  هارراهچ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38454400-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38454400-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا کرمگ   :: 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

6271900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000293 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 50  سراپ  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف سانشراک  ینف  دیئات  زا  سپ  تخادرپ   / یروف لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992013-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ciscocisco  چیوس چیوس ناونع : : ناونع 6363

لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 6464
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6271918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   SFP-10G-LR لوژام ددع  دیرخ 165  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002511 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   46C3447 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 165 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ره تهج  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  تسیمازلا .  تراظن  هاگتسد  هیدأت  ذخا  هنومن و  هئارا  .تسویپ  حرش  هب  الاک   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف لصاح  سامت  این  نیگرگ  یاقآ  اب 88115345  لاوس  هنوگ 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6271982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   GIS هژرپ تیریدم  یرونربیف و  گنیروتینام  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002510 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا   BANDR یتراجت مان   OPS1050.1 لدم  V 24 ژاتلو  DC هیذغت عبنم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ره تهج  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  تسیمازلا .  تراظن  هاگتسد  هیدأت  ذخا  هنومن و  هئارا.تسویپ  حرش  هب  الاک  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف لصاح  سامت  ینسحلاوب  مناخ  اب 86751330  لاوس  هنوگ 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   SFP- 10G-LRSFP- 10G-LR لوژام   لوژام ددع   ددع   165165 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

GISGIS هژرپ   هژرپ تیریدم   تیریدم وو   یرونربیف   یرونربیف گنیروتینام   گنیروتینام تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666
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کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط  اقیقد  ییویدار  کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000230 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   MIMOSA هدنزاس عجرم   C5C لدم  Mbs 500 سناکرف  GHz 5/850-5/25 یدورو عون   IP یتارباخم لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

دماسب شوواک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  هدنشورف  هارمه  نفلت  هئارا ی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رد تکرش  دنیامنیم ،  بلس  دوخ  زا  ار  ...و  زرا  تاناسون  رثا  رد  تمیق  رد  لیدعت  تساوخرد  هنوگره  قح  هدش  رکذ  طیارش  هیلک  لوبق  اب  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش 

.دشابیم هدش  رکذ  دراوم  هیلک  شریذپ  هلزنمب  هصقانم 

6378111484 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم  هیدیما  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52653720-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  وکسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000481 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ISR 4221/K9 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

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

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  وکسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار ییویدار کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 6767

هنایار هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 6868
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هاشنامرک ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق ار  مالقا  هدش  هداد  دک  ناریا  اب  تسا  یضرف  دک  ناریا  .تسویپ  لیاف  قباطم  یرتویپماک  یرازفا  تخس  تاعطق  مزاول و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دینک تسویپ  ار  روتکاف  هدومن و  یراذگ 
1101003280000135 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرب هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   LGRAND هدنزاس عجرم   CAT6 UTP لدم یکیتسالپ  سنج  نوستیک  اب  هکبش  راکور  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 

هناگی تعنص  نایار 
ددع 1 دادعت : 

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

روتکاف شیپ  قاصلا  ** ددرگ یم  دیکات.ددرگ  قاصلا  نآ  ریوصت  دشاب و  هنایار  یفنص  یاروش  وضع  دیاب  هدننک  تکرش.تسا  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم سانشراک  دیئات  هب  دیاب  یلصا و  سانجا.تسا  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه.ددرگ  یم  فذح  امش  مالعتسا  نآ  یرازگراب  مدع  تروص  رد  تسیمازلا 

دسرب

6714674648 یتسپ :  دک  یتسیزهی ،  نامزاس.یتسیزهب  راولب  - نز راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38377791-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38358518-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک یرازفا   یرازفا تخس   تخس تاعطق   تاعطق وو   مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  تاصخشم  قبط  هکبش  لاوریاف  هاگتسد  کی 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسا و  هباشم  دک  ناریا  نمض  رد 
1101001179000051 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 50  سراپ  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8168759491 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  بنج  قودص -  خیش  هارراهچ  زا  دعب  دابآ -  تداعس  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36686670-031  ، 36690318-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36683579-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدهع هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه وو   تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا نمض   نمض ردرد   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   لیذ   لیذ مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات

7070
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاررقم  طباوض و  حرش  قباطم  یرون  ربیف  هکبش  هب  ناشول  هاگتسیا  لاصتا  تهج  ییارجا  یشک و  لباک  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002509 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رابدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 013- اب  ینف  دراوم  اب  هطبار  رد  دیناوتیم  زاین  تروص  رد  تسا و  هدش  جرد  تسویپ  یاهلیاف  رد  ینف  یمومع و  طباوض  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یلخاد 24   32132594 هرامش 013 - اب  یمومع  دراوم  اب  هطبار  رد  یلخاد 13 و   32132594

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

33132594-013  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6272280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DSL/ETH----E1/DSL---E1/ETH مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105003389 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مدوم الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

.ددرگ هیارا  تمیق  داهنشیپ  ینف  سانشراک  اب  سامت  هناماس و  رد  تسویپ  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرون 09377480327 سدنهم  ینف :  سانشراک 

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

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

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسیا هاگتسیا لاصتا   لاصتا تهج   تهج ییارجا   ییارجا وو   یشک   یشک لباک   لباک تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 7171

DSL/ETH- - - -E1/DSL- - -E1/ETHDSL/ETH- - - -E1/DSL- - -E1/ETH  مدوم مدوم ناونع : : ناونع 7272
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6272318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Ws-c2960X-24TS-L تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000781 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   WS-C2960X-24TS-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نایناریا اه  هداد  قفا 
هاگتسد 15 دادعت : 

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

یرون 07132142676 ربیف  حرط  یرجم  نیگرگ 07132142796/ یاقآ  ینف  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپدمحم 07132142684 یاقآ  تاکرادت  سانشراک 

مالعتسا 34609

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Ws-c2960X-24TS-LWs-c2960X-24TS-L ناونع : : ناونع 7373
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cisco چیوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنیامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  تسیاب  یم  یتساوخرد ، مالقا  حرش  زا  عالطا  تهج  ناگدنشورف  دشاب و  یم  یروص  یباختنا  یاه  دک  ناریا  ددرگ  یم  دیکات 

1101092625000781 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

cisco چیوس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  تسیاب  یم  یتساوخرد ، مالقا  حرش  زا  عالطا  تهج  ناگدنشورف  دشاب و  یم  یروص  یباختنا  یاه  دک  ناریا  ددرگ  یم  دیکات 

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

31665080-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،، یتساوخرد یتساوخرد مالقا   مالقا حرش   حرش زازا   عالطا   عالطا تهج   تهج ناگدنشورف   ناگدنشورف وو   دشاب   دشاب یمیم   یروص   یروص یباختنا   یباختنا یاه   یاه دکدک   ناریا   ناریا ددرگ   ددرگ یمیم   دیکات   دیکات   c iscocisco  چیوس چیوس ناونع : : ناونع
دنیامن دنیامن هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف هبهب   تسیاب   تسیاب یمیم  

7474
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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 16 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه یدنمزایندنس  قباطم  هکبش -  کنیل  ءاقترا  تازیهجت  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000862 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( هنایلاس ) ازجم تروص  هبو  لاس  ود  یارب  روتکاف  شیپ  لاسرا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب نارهت  تسیاب  یم  نآ  هدنیامنای  تکرش  ینوناق  لحم  -2

.دشابیم هطوبرمرظان  دیئأت  هب  طونم  هدنرب  مالعا  -3
.دشاب یم  یمازلا  تیحالص  زوجم  ندوب  اراد  -4

.یگیبدمحم یاقآ  یگنهامه 35912259- تهج  سامت  هرامش  -5

 : 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

35911427-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه یدنمزایندنس   یدنمزایندنس قباطم   قباطم هکبش -  -  هکبش کنیل   کنیل ءاقترا   ءاقترا تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 7575
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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارکسیا جنس  سناکرف  جنس و  لدبم  /0140027 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000723 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هداد یاساپآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TASCAM هدنزاس عجرم   TASCAM یتراجت مان   AE-4D لدم هلاناک  ود  لاتیجید  یادص  لدبم  الاک :  مان 

متسیس
ددع 18 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتالاب ای  هخسن 2020  اب   dsx8000 هاگتسد اب  اتید  طخ  دادعت 449  یارب  هکبش  کولف  تست  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003971000038 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دون 449 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم بالقنا  نابایخ  یراس  ناتسرهش  ناردنزام  ناتسا  تست  یارجا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818793868 یتسپ :  دک  هقبط 6 ،  مج  نامتخاس  یباهش - شبن خ  یناقلاط _ -خ  یراس یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33205953-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33112863-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ارکسیا ارکسیا جنس   جنس سناکرف   سناکرف وو   جنس   جنس لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 7676

رتالاب رتالاب ایای     2 0202020 هخسن   هخسن اباب     dsx8000dsx8000 هاگتسد   هاگتسد اباب   اتید   اتید طخطخ   دادعت  449449   دادعت یارب   یارب هکبش   هکبش کولف   کولف تست   تست ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 7777
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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 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

6272528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوردوخ کرحتم و  تباث ،  ییویدار  هکبش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001530000083 زاین :  هرامش 

هاشنامرک هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تامازلا  تسویپ ، یاه  لیاف  قبط  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  25 دادعت : 

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

تساریذپ ناکما  طبریذ  نیلوئسم  طسوت  الاک  داتو  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  هنوگره  دشاب ، یم  یموب  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  کناب  رظندم  اهالاک  لک  غلبم  تسا ، یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دش ، دهاوخن  تخادرپ  یدنب  هتسب  لمح و  تباب  هنیزه 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LTE4G مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030268000314 زاین :  هرامش 

نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دشاب هتشاد  ار  اهتراک  میس  هیلک  ینابیتشپ  تیلباق  مدوم  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  15 دادعت : 

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

- ددرگ یراذگ  راب  روتکاف  - دشابی یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک   - یدقن تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6731674586 یتسپ :  دک  نکسم ،  داینب  بنج  - ادهش راولب  - نیسره ناتسرهش  - هاشنامرک نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124120-083  ، 45122533-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45125004-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوردوخ ییوردوخ وو   کرحتم   کرحتم تباث ،  ،  تباث ییویدار   ییویدار هکبش   هکبش ناونع : : ناونع 7878

LTE4GLTE4G مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7979
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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 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

6272718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار کنیل  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005751 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 29 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبط  ینف  تاصخشم 

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

23942686-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6272742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار ییویدار کنیل   کنیل نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8080

لانرتسکا لانرتسکا تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 8181
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یاراد امازلا  مرتحم  هدننک  نیمات  / ضیوعت یتناراگ  یلصا و  یتناراگ  اب  تسویپ  تسرهف  مالقا  یارب  هباشم  یاهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یصصخت  هنیمز  رد  مزال  یاهزوجم 

1101003004000294 زاین :  هرامش 
ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 

هداز یداه  دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   GIADA یتراجت مان   n10 لدم لانرتسکا  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یرالات یدهم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  نرتسو  یتراجت  مان   GB 500 تیفرظ  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   KINGMAX یتراجت مان   ddr4 bus 2400 لدم  GB 4 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   rb 750 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  40 دودح تخادرپ   / دشاب یم  نامزاس  نیا  یروانف  رتفد  ناسانشراک  دیئات  هب  طونم  تخادرپ  هنوگ  ره   / تسا یمازلا  یمسر  روتکاف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف سانشراک  دیئات  زا  سپ 

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992013-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناریا یلم  کناب  یکناب  تایلمع  تیریدم  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

6272846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001153000028 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  یکناب  تایلمع  تیریدم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایوپ هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   GHIELMETTI هدنزاس عجرم  ادص  طبض  هاگتسد  کر  دربراک   CSF 1x48 AV 3/1 SAG لماک لنپ  چپ  الاک :  مان 

نیبوژ حرط 
تسد 1 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135931596 یتسپ :  دک  یکناب ،  تایلمع  لک  هرادا  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60993078-021  ، 60993060-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

60994182-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشک یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 8282
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سکامیر  تراک  ما و  فا  رنکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000479 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
جومورکیم عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   MI-1KW لدم  KW 1 ناوت  MHz 108-88 سناکرف  FM ییویدار میس  یب  هدنتسرف  الاک :  مان 

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

هنایار میمص  تاطابترا  هعسوت  قیقحت و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  میمص  یتراجت  مان   IRR-520 لدم سکامیر  رویسیر و  روتالودمد  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ   22166097: ینفدحاو  22166413 یعفار یاقآ  : یلام سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / یمازلا روتکاف  شیپ  تامدخ / / یتناراگ

دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

کیرتمویب6271509 ددرت  لرتنک  هناماس  هعسوت  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 80) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرون و6271529 یاهوفاک   ) یسرتسد یاهمتسیس  یرادهگن  گنیروتینوم و  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا 
(HDSL یاهکنیل

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یزلف6271615 لکد  تخاس  تازیهجت و  نیبرود و  هحفص 89)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یحارط6271858 اب  یرازفا  مرن  یاه  هناماس  اه و  تیاس  بو  لماش  بو  تحت  تامدخ  یزاس  هدایپ 
لاترپ تیرپسا  رازفا  مرن  زا  هدافتسا  اب  اوتحم  یناسر  زورب  تاناکما  ولقتسم 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6271913 ( تسویپ حرش  قباطم  هکبش (  تینما  هرواشم  هحفص 11)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

سکامیر سکامیر تراک   تراک وو   ماما   فافا   رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع 8383
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6272005- ددع 5 وگدنلب - ددع 36 ناگدننک تکرش  لوسنک  - ددع 2 تسایر لوسنک  - هاگتسد 2 هیذغت عبنم 
تسویپ لیاف  زبارب   - هاگتسد 2 هداتسیا کر  - هاگتسد نیبرود 1 - هاگتسد 3 ادص رسکیم 

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیکراپ6272758 یوردوخ  ناوخ  کالپ  متسیس  یرادهگن  سیورس و  هحفص 68)ینابیتشپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کیتورکیم6272803 ویدار  هکبش -  چیئوس  هکبش -  تحت  تلاب  هحفص 89)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار6272848 هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، هحفص 11)همانرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

6271427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربارب زور  رد  بعکم  رتم  تیفرظ 10  هب  هباریش  هناخ  هیفصت  یرجآ  هزاس ی  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، تخاس ، دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ تاصخشم 

1101050272000164 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  لباب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هناگدنچ 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4713666511 یتسپ :  دک  لباب ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  - سردم نابایخ  شبن  - تیالو نادیم  - لباب - ناردنزام ناتسا  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35156-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223400-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاصخشم تاصخشم ربارب   ربارب زور   زور ردرد   بعکم   بعکم رتم   رتم   1010 تیفرظ   تیفرظ هبهب   هباریش   هباریش هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت یرجآ   یرجآ هزاس  یی   هزاس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح تخاس ، ، تخاس دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ

8484
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6271322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاتسور یلصا و  یاه  روحم  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس ود  یمالسا  هنازخ  دانسا  قبط  تخادرپ 

1101000346000008 زاین :  هرامش 
زمرهمار ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادعت 2000 دادعت : 

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

ییاتسور یلصا و  یاه  روحم  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاس  ود  یمالسا  هنازخ  دانسا  قبط  تخادرپ 

ددرگ همیمض  زیلانآ 
ددرگیمن یسررب  یداهنشیپ  تمیق  زیلانآ  تسویپ  مدع  تروص  رد 

دشاب  یم  یمازلا  همان  تنامض 
ددرگ رکذ  سامت  هرامش 

6983193138 یتسپ :  دک  زمرهمار ،  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  ولیس )  ) دیحوت هکلف  زمرهمار ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338641-061  ، 43524120-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43524120-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس ودود   یمالسا   یمالسا هنازخ   هنازخ دانسا   دانسا قبط   قبط تخادرپ   تخادرپ ییاتسور   ییاتسور وو   یلصا   یلصا یاه   یاه روحم   روحم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع بصن   بصن ناونع : : ناونع 8585
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ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 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

6271629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  یتراظن  نیبرود  هاگتسد  جنپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000241 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیدیما 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

6271697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیدیما رهش  یرتم  ییانشور 9  یاه  هیاپ  نویسادنوف  یارجا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093200000117 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  هیدیما  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 

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

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6373157593 یتسپ :  دک  هیدیما ،  یرادرهش  تلم ، کراپ  بنج  ایلع ، هیدیما  هیدیما ، هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52628800-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52622555-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هداج   هداج یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد جنپ   جنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

ییانشور ییانشور یاه   یاه هیاپ   هیاپ نویسادنوف   نویسادنوف یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 8787

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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هیمورا یزکرم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6271888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هباشم  دک  ناریا  یتسویپ -  یاه  لیاف  رد  هدش  جرد  طیارش  ساسا  رب  رهش  حطس  لوادج  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094839000338 زاین :  هرامش 

هیمورا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  25000 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درادناتسا و ناشن  یاراد  کی  هجرد  ینامتخاس  قارب  ینغور  گنر  زا  هدافتسا  باستحا  اب  تمیق  .دشاب  یم  یموب  یاه  هدننک  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تخادرپ  شیپ  نودب  دادرارق  .ددرگ  یراذگراب  اددجم  دات و  یصوصخ  طیارش  دادرارق و  هنومن.ددرگ  مالعا  ربتعم  دنرب 

5715653976 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  هیمورا -  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33475991-044  ، 33440628-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440628-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کشمیدنا 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 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

6272247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کشمیدنا رهش  یکیفارت  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005377000060 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  کشمیدنا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 180 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

کشمیدنا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6481951777 یتسپ :  دک  کشمیدنا ،  یرادرهش  کشمیدنا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42640523-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

4264520-061 :: 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 لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 8888

رهش رهش یکیفارت   یکیفارت ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

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

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

6272298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلودج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مالعتسا  قبط  اقلطم  دیرخ  تسا -  هباشم  دک  ناریا 

نایقت سدنهم   09131253514
1101093739000081 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هنزرو  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  هشوخ  یتراجت  مان  گنردوخ  یتعنص  یدیلوت و  هدنزاس  عجرم   kg 250 هکشب تسالپومرت 83111  کیلیرکا  هیاپ  رب  دیفس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

گنردوخ یتعنص  یدیلوت و  هدننک 
هکشب 250 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8375166571 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  هنزرو - دور - نب  شخب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46482220-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46482002-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلودج یلودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشیدهم ناتسرهش  هزوح  رد  لیردراگ  یساسا  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هئارا  تسویپ  رد  تساوخرد  حرش 

1101004449000132 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هرقف 1 دادعت : 

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

 . دنیامن یراذگراب  ددجم  ءاضما  رهم و  زا  سپ  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  هناماس  رد  دوخ  کرادم  یراذگراب  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یراذگراب  تاحفص  مامت  ءاضما  رهم و  هعلاطم و  زا  سپ  تسیاب  یم  زین  تسویپ  دادرارق  لیاف 

3514713995 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرهطم  نادیم  ملعم  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442082-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440467-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیردراگ لیردراگ یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط  ولبات ( رکیتسا  یسکلپ  ضیوعت  یرفاسم و  یامنهار  ولبات  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000450 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف   cm 75 زیاس دیفس  زبس و  گنر  هریاد  لکش  هلاس  رمع 7  اب  گنربش  تعرس  تیدودحم  عفر  یلیر  یتاعالطا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

امنهار ددرت  یسدنهم  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

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

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یمایص یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09155187851 سامت : هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسراو  لمح  هنیزه 

الاک دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: 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 قبط   قبط ولبات ( ( ولبات رکیتسا   رکیتسا یسکلپ   یسکلپ ضیوعت   ضیوعت وو   یرفاسم   یرفاسم یامنهار   یامنهار ولبات   ولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روار کوهید -  روحم  رد  یرتم  هس  ینتب  سکاب  لمح  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004048000064 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب ربارب  رثکادح  یداهنشیپ  دحاو  غلبم  رد  برض  هک  دوش  نعت  یاهنوگ  هب  دادعت  .دوش  تسویپ  هدش  اضما  رهم و  لیمکت و  ِلودج  دانسا و  ریوصت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب دحاو » غلبم  رد  برض  دادعت   » اب ربارب  دیاب  دوشیم  تبث  هناماس  رد  هک  یداهنشیپ  لک  غلبم  .دشاب  طسوتم  تالماعم  باصن 

دک یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  امیس  ادص و  یور  هب  ور  یزاسرهش  هار و  نادیم  ینیوآ  دیهش  نابایخ  یاهتنا  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717434757 یتسپ : 

32238000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220200-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم هسهس   ینتب   ینتب سکاب   سکاب لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9393

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

6272696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت گنر  اب  تلافسآ  یور  یراتشون  مئالع  شوقن و  میسرت  هدایپ و  رباع  هاگرذگ  هاک و  تعرس  رهش و  حطس  رباعم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005379000049 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تفت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 200 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
رتمولیک 50 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
تفت رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دنیامن یرازگراب  هناماس  رد  ار  نآ  لیمکت ، نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هک  دشاب  یم  تسویپب  مالعتسا  یهگآ  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8991713539 یتسپ :  دک  ماما ،  نادیم  تفت  تفت ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622040-035  ، 32622044-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32623880-035 :: 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 اباب   تلافسآ   تلافسآ یور   یور یراتشون   یراتشون مئالع   مئالع وو   شوقن   شوقن میسرت   میسرت وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع هاگرذگ   هاگرذگ وو   هاک   هاک تعرس   تعرس وو   رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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وکام یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6272729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یلیر و  تروصب  اه  ولبات.تسا  هدننک  نیمات  هدهعرب  نویسادنف  بصن و  لمح و  هنیزهدشابیم  تسویپب  اه  ولبات  داعبا  لکش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب دیاب  هار  هرادا  درادناتسا 

1101094667000064 زاین :  هرامش 
وکام یتعنص  یراجت    دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

کیفارت راومه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هدنهد  رادشه  دربراک  یزلف  سنج   60x90 cm زیاس لیطتسم  لکش  یا  هداج  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
سرگاز

ددع 3 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 3 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب اه  ولبات  .تسا  هدننک  نیمات  هدهعرب  نویسادنف  بصن و  لمح و  هنیزه.دشابیم  تسویپب  اه  ولبات  داعبا  لکش.دشابیم و  هبااشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب دیاب  هار  هرادا  درادناتسا  اب  یلیر و 

5867113115 یتسپ :  دک  وکام ،  دازآ  هقطنم  نامتخاس  ناگرزاب  وکام  تیزنارت  هداج  رتمولیک 2  وکام ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3100-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34377979-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هداج   هداج یکیفارت   یکیفارت ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 9595

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 16 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهیدنمزاین دنس  قباطم  گنیکراپ -  یوردوخ  ناوخ  کالپ  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000861 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( هنایلاس ) ازجم تروص  هبو  لاس  ود  یارب  روتکاف  شیپ  لاسرا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب نارهت  تسیاب  یم  نآ  هدنیامنای  تکرش  ینوناق  لحم  -2

دشابیم هطوبرمرظان  دیئأت  هب  طونم  هدنرب  مالعا  -3
دشابیم یمازلا  تیحالصزوجم  ندوباراد  -4

هدازیلعدمحم یاقآ  یگنهامه 35912254- تهج  سامت  هرامش  -5

 : 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

35911427-021  ، 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

گنیکراپ گنیکراپ یوردوخ   یوردوخ ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  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 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

6272804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرب یط 3 یبناج  مزاول  اب  ددع  اعمج 94 کرهش  یامنها  یولبات  راولب -  مان  یولبات  نادیم -  مان  یولبات  یلصا -  یاهنابایخ  یولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لماک تاصخشم  اب  هدش  تسویپ 

1201001258000132 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

AVERG گنربشو هزیناولاگ  اهولبات  سنج  مرتحم  ناگدننک  تکرش  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  94 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لمح  هیارک 

هیردیح 1  تبرت  یتعنص  کرهش  الاک :  لیوحت  لحم 
.دیریگب سامت  کرهش 09158692414  ریدم  یدومحم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

9185984111 یتسپ :  دک  یسودرف ،  عطاقت  داشرا و  عطاقت  لصافدح  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7001248-0513  ، 37001103-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37001103-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرهش کرهش یامنها   یامنها یولبات   یولبات راولب -  -  راولب مان   مان یولبات   یولبات نادیم -  -  نادیم مان   مان یولبات   یولبات یلصا -  -  یلصا یاهنابایخ   یاهنابایخ یولبات   یولبات ناونع : : ناونع 9797

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنق هلک  طورخم  - زازتها مچرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004439000303 زاین :  هرامش 

نارهت سناژروا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیپساک رتسگ  ناحارط  هدننک  هضرع  عجرم  نیپساک  رتسگ  ناحارط  هدنزاس  عجرم   90x150 cm زیاس نتاس  ناریا  زازتها  مچرپ  الاک :  مان 

ددع 110 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

نیپساک رتسگ  ناحارط  هدننک  هضرع  عجرم  نیپساک  رتسگ  ناحارط  هدنزاس  عجرم   90x150 cm زیاس گنر  ود  پاچ  اب  نتاس  تافیرشت  مچرپ  الاک :  مان 
ددع 260 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
حالف مساقلاوبا  هدننک  هضرع  عجرم  داگراساپ  مچرپ  یتراجت  مان   cm 230 زیاس درگ  لدم  یندچ  تافیرشت  مچرپ  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412001702   cm 75 عافترا یکیتسال  ینمیا  طورخم  الاک :  مان 
ددع 110 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گنر ود  نتاس  ور  ود  سناژروا  نامزاس  مچرپ  - نتاس ور  کت  ناریا  مچرپ  - دات زا  سپ  دیرخ   - ههام ود  تخادرپ  - ناگیار الاک  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1473745881 یتسپ :  دک  کالپ 58 ،  ادخهد -  ربکا  یلع  هچوک  شبن  یبونج -  رهشناریا  نابایخ  یسودرف -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

49231271-021  ، 44896381-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896347-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیفرظ 627142710 هب  هباریش  هناخ  هیفصت  یرجآ  هزاس ی  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، تخاس ، دیرخ ، 
یتسویپ تاصخشم  ربارب  زور  رد  بعکم  رتم 

هحفص 68) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدنق یدنق هلک   هلک طورخم   طورخم -- زازتها زازتها مچرپ   مچرپ ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یسراف  ناملس  یلاع  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6271309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حیضوت رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  لیم  زنرب 10 تیروکس  هشیش  برد  لماک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004777000071 زاین :  هرامش 

زاریش یسراف  ناملس  یلاع  شزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کالفا نازاس  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم  ردالاوآ  یتراجت  مان  ناملآ  روتوم  رکناد  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  رلرتنک  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم  اب  لیم  زنرب 10 تیروکس  هشیش  برد  لماک  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بصن  اب  هارمه  عبرم  رتم  ژارتم 9  هب   ZEN & ZENSAFE مشچ رکناد  + روتوم   + STR روتارپا

بصن زا  سپ  زور  رثکادح 10  هیوست  ربتعم  یتناراگ  هباشم )  دک  ناریا  )

7153665419 یتسپ :  دک  زاریش ،  یسراف  ناملس  یلاع  شزومآ  زکرم  جع ،) ) نامزلا بحاص  هینیسح  بنج  (س ،) ارهزلا راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36262441-071  ، 37253791-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37253790-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حیضوت حیضوت ردرد   هدش   هدش جرد   جرد تاصخشم   تاصخشم اباب   لیم   لیم 1010 زنرب   زنرب تیروکس   تیروکس هشیش   هشیش برد   برد لماک   لماک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9999

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6271505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ربالاب )  ) دنب هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001301 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  ربالاب )  ) دنب هار  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

یدهم دیرخ  سانشراک  الاک  روتکاف و  لاسرا  زا  دعب  هام  کی  تخادرپ  دشاب  یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمظاک 09175676745

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53314017-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یارب   یارب دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 100100

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

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

زا 141 ھحفص 82 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lb7v4un6a2f3w?user=37505&ntc=6271505
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6271505?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6271509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و داهنشیپ  هیارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  زاف 19* مهد  هاگشیالاپ  * کیرتمویب ددرت  لرتنک  هناماس  هعسوت  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام 

1101097684000558 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یسوط ریصن  هجاوخ  یهاگشناد  داهج  هدننک  هضرع  عجرم   JDN-ACU16 لدم ددرت  لرتنک  متسیس  دربراک  یکینورتکلا  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 541 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

09171703733-07731466291 نفلت : 

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

31466280-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیرتمویب کیرتمویب ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت دیرخ   دیرخ 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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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم یقرب 14/20 هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000575 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا وکس  تکرش  زا   2500x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 55  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دحاو داتاب  هدننک  هیهت  هدهعرب  لیاسو  هیلکو  ینها  لیر  هلولو  یقرب  یلفق  اجو  روتوم 60 هارمهب  قرو 1و  یدالوف  هرک  رک  یارجاو  هیهت  هام  هیوست 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم لطاب  مالعتسا  دیدزاب  هگرب  نتشادن  تروص  رد  یمازلا  دیدزاب  هباشم  دکناریا  دات  ینف  ظاحل  زا  سنج  دشابیم  ینف 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: 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

نکسم کناب   :: 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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6271901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پآ لور  یاه  برد  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003146000040 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرم رتم  311 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف رد  طیارش  ریاس  دشاب -  یم  ریذپ  ناکما  کناب  سانشراک  دات  زا  دعب  باسحتروص  تخادرپ  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  جرد  تسویپ 

7187796746 یتسپ :  دک  هچوک 13 ،  شبن  یقرش  یزاریش  یازریمراولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32133202-071  ، 36356404-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36356342-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم 14/2014/20 یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 102102

پآپآ لور   لور یاه   یاه برد   برد یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 103103
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ناتسرل ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هرکرک  برد  عبرمرتم  تخاس 197  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003376000015 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرم رتم  197 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریذپیم تروص  ماجنا  نسح  % 10 رسک زا  سپو  تسارحو  هطوبرمدحاو  داتو  لماک  بصن  زا  سپ  تخادرپ  .یا  هرکرک  برد  عبرم  رتم  197 تخاس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09163626601 دوش هرکاذم  رمث  یمیحر  یاقآ  اب  موزل  تروصرد 

6814668547 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  یولع  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3300153-066  ، 33300153-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33303947-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هرکرک   هرکرک برد   برد عبرمرتم   عبرمرتم تخاس  197197   تخاس ناونع : : ناونع 104104
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ناهفصا ارهزلا س  همطاف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6272421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفلت.تسویپ دانسا  قبط  ربراک  لنسرپ و3 ددرت 650 نویساموتا  ینابیتشپرازفا  مرن  لماک  یزادنا  هارورارقتسا.هباشم  تمدخدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
03142982119 ماهبا عفر 

1101004718000162 زاین :  هرامش 
ناهفصا ارهزلا س   همطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مازلا تسویپ  دانسا  یرازگرابواضماورهمو  لیمکت.دنشابیم  مالعتسارد  تکرش  هب  زاجم  ( تسویپ دانسا  قبط  ) طیارشدجاو یقوقح  صاخشاافرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یرازگراب  طبترم  تامدخ  تیحالص  یهاوگو   ...( طبترم و همانساسا  ) تکرش یقوقحدانسا.دوشیم  فذح  مالعتسا  دنور  زا  هدننک  تکرش  تروصنیا  ریغ  رد 

8519841151 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نادیم  یحلاص  دیهش  نابوتا  رتمولیک 3  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42443112-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42450119-031 :: 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

تامدخ تامدخ ینابیتشپ   ینابیتشپ ربراک -  -  ربراک وو  33   لنسرپ   لنسرپ   650650 تهج   تهج  ) ) ناروتسر ناروتسر وو   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک وو   بایغ   بایغ وو   روضح   روضح نویساموتا   نویساموتا ینابیتشپ   ینابیتشپ یراذگاو :  :  یراذگاو ناونع : : ناونع
 ( ( اهاه ناوختراک   ناوختراک وو   تازیهجت   تازیهجت تیریدم   تیریدم ینابیتشپ   ینابیتشپ یایا -  -  هعسوت   هعسوت

105105
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تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ گرب  کی  الاک  تساوخ  رد  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  درادناتسا - ییولیک   45 ات یاهرد 20  ییوزاب  دنب  مارآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093314000203 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیوزق ینواعت 129  هدننک  هضرع  عجرم   GEZE یتراجت مان   TS 500N EN3 لدم رد  ریز  هجرد  دنب 90  مارآ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( درادناتسا ییولیک   45 ات یاهرد 20  ییوزاب  دنب  مارآ   ) تسویپ گرب  کی  الاک  تساوخ  رد  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88898650-021  ، 88898661-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898662-021 :: 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

درادناتسا درادناتسا ییولیک   ییولیک   4545 اتات   2 020 یاهرد   یاهرد ییوزاب   ییوزاب دنب   دنب مارآ   مارآ ناونع : : ناونع 106106
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جرک هیحان 3  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 240*215 داعبا رد  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرپ روتایدار 10  هاگتسد   20

1101000339000014 زاین :  هرامش 
هیحان 3  . جرک شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اکرش یچ و  هشیش  راکدوخ  یاهبرد  یبسن  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
وکاله ماهلا  هدیس  هدننک  هضرع  عجرم   ENERGY یتراجت مان  لدم 2002   600x500 mm زیاس یا  هرپ  هچراپکی  یموینیمولآ  روتایدار  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یا هرک  درب  ناملآ و  لکناد  روتوم  داعبا 215*240  رد  یا  هشیش  کیتاموتا  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع یا 20  هرپ  یموینمولآ 10  روتایدار 

3149649135 یتسپ :  دک  هیحان 3 ،  شرورپ  شزوما  یرهطم  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32543545-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543550-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرپ هرپ   1010 روتایدار   روتایدار یایا - - هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 107107
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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

6272873 :: 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

1101004339000051 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  نارهت  برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رتم 5 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

گنیکراپ6272758 یوردوخ  ناوخ  کالپ  متسیس  یرادهگن  سیورس و  هحفص 68)ینابیتشپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   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 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6271313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  اب   IP نادرگ نیبرود  هاگتسد  جنپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000125 زاین :  هرامش 

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یترشاعم دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HEXA یتراجت مان   HSDC1001 لدم نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدننک  نیمات  تیلوئسم  هنیزه و  اب  داباریماردنب  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4854193555 یتسپ :  دک  دابآ ،  ریما  ردنب  زرمغاز -  رهشهب -  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34512334-011  ، 34623001-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34623006-011 :: 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

غالب هرق  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/23تبون 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

6271583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

غالب هرق  اتسور  تینما  تازیهجت  نیبرود و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف لصاح  سامت  غالب  هرق  اتسور  مرتحم  رایهد  هرامش 09393129608  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

1101100971000001 زاین :  هرامش 
لوتک دابا  یلع  ناتسرهش  نالامک  شخب  غالب  هرق  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
دادرارق  1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
دابآ یلع  ناتسلگ ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4934195583 یتسپ :  دک  غالب ،  هرق  یاتسور  نالامک ، شخب  لوتکدابآ ، یلع  ناتسرهش  ناتسلگ ، ناتسا  دابآ ،  یلع  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34212523-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34212523-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب     IPIP نادرگ   نادرگ نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد جنپ   جنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

تینما تینما تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تمیق  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  یزلف  لکد  تخاس  تازیهجت و  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095264000145 زاین :  هرامش 
یر قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

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

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

55221484-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزلف یزلف لکد   لکد تخاس   تخاس وو   تازیهجت   تازیهجت وو   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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مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6271876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  زاف 19* مهد  هاگشیالاپ  * نیبرود دیرخ  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  تسویپ 

1101097684000556 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ینالداب یمحرادخ  یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم   CYNIX یتراجت مان   VRDD-5355 لدم  indoor dome هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
شور هدیا و  عولط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FAROOS یتراجت مان   FHC-BX-210H لدم  BOX هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

09171703733-07731466291 نفلت : 

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

31466280-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: 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

ناگزمره ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1121 12

نیبرود نیبرود -- هاگتسد هاگتسد 33 ادص ادص رسکیم   رسکیم -- ددع ددع 55 وگدنلب وگدنلب -- ددع ددع 3636 ناگدننک ناگدننک تکرش   تکرش لوسنک   لوسنک -- ددع ددع 22 تسایر تسایر لوسنک   لوسنک -- هاگتسد هاگتسد 22 هیذغت هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ لیاف   لیاف زبارب   زبارب  - - هاگتسد هاگتسد 22 هداتسیا هداتسیا کرکر   -- هاگتسد هاگتسد 11

1 13113
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نیبرود - هاگتسد 3 ادص رسکیم  - ددع 5 وگدنلب - ددع 36 ناگدننک تکرش  لوسنک  - ددع 2 تسایر لوسنک  - هاگتسد 2 هیذغت عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  زبارب   - هاگتسد 2 هداتسیا کر  - هاگتسد 1

1101003790000082 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

DELL یتراجت مان   U 42 زیاس لدم 4210  هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   YAMAHA یتراجت مان   EMX5014CH لدم ادص  رسکیم  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یعراز دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TSCO یتراجت مان   TSCO 2PCS لدم هنایار  وگدنلب  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

مشق وترپ  زور  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   TAIDEN یتراجت مان   HCS-3938D لدم هدننک  تکرش  سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 36 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
مشق وترپ  زور  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   TAIDEN یتراجت مان   HCS-3632C لدم تسایر  سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 

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

لامش تراجت  میحر  هدننک  هضرع  عجرم   ORINOL UNITED یتراجت مان   SB-PS8-FB لدم هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

کر - هاگتسد نیبرود 1 - هاگتسد 3 ادص رسکیم  - ددع 5 وگدنلب - ددع 36 ناگدننک تکرش  لوسنک  - ددع 2 تسایر لوسنک  - هاگتسد 2 هیذغت عبنم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ هدش  نکسا  لیاف  طیارش  تاصخشم و  زبارب  - رمتسم ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  زاین و  دروم  یبناج  تازیهجت  هارمه  هب  هاگتسد  2 هداتسیا

7916785519 یتسپ :  دک  نایوجشناد ،  هاگباوخ  تشپ  نیطسلف  ینیمخ -  ماما  نادیم  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33346224-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگ تمیق  اهفیدر  مامت  هعلاطم و  یتسویپ  لیاف  تاقلعتمو  نژیووکیاه  تلوب  نیبرود  ددع  هارمهب 4  ددع  ماد 12  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش ظاحل  روتکاف  رد  مه  بصن  هنیزه  ددرگ - 

1101030641000064 زاین :  هرامش 
نارهت شرا  نت  نور  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 16 دادعت : 

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

 . دوش هعجارم  اهدادرارقروما  هبدادرارق  دافم  تیور  تهج  دیدزاب و  رظن  دروم  لحم  زا  تمیق  مالعا  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1653915981 یتسپ :  دک  هچوک 162 ،  - اینرادغاب نابایخ  - یرقاب هارگرزب  عطاقت  زا  دعب  - تلاسر هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77880161-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77883196-021 :: 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

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 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

6272306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  اب  هتسبرادم  نیبرود  ددع  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001172000040 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراذگ یراذگ تمیق   تمیق اهفیدر   اهفیدر مامت   مامت وو   هعلاطم   هعلاطم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف تاقلعتمو   تاقلعتمو نژیووکیاه   نژیووکیاه تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود ددع   ددع   44 هارمهب   هارمهب ددع   ددع   1212 ماد   ماد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
دوش دوش ظاحل   ظاحل روتکاف   روتکاف ردرد   مهمه   بصن   بصن هنیزه   هنیزه ددرگ -  -  ددرگ

1 141 14

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030453000072 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416753955 یتسپ :  دک  قشمد پ21 ،  خ  یبونج   نیطسلف  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88920153-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88925072-021 :: 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

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030453000073 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416753955 یتسپ :  دک  قشمد پ21 ،  خ  یبونج   نیطسلف  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88920153-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88925072-021 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1161 16

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1171 17
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یوضر ناسارخ  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دیسررس 1404/03/26 ازخا 101   ) یتسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003597000030 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیبرود مگارفاید  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دیسررس 1404/03/26 ازخا 101  ) یتسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184993154 یتسپ :  دک  شزومآ ،  لک  هرادا  ینرق  دیهش  راولب  یادتبا  یسودرف  نادیم  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7287006-0513  ، 37287018-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37286025-051 :: 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

نارهت ناتسا  برغ  بالضاف  بآ و   :: 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

6272850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطمدنمشوه  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  مالقا و  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005301000457 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  برغ  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
نامیا رتسگ  روحم  مه  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISOIN هدنزاس عجرم   DS-2CD2T42-i8 لدم تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 46 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ اضما  رهم و  ) دشاب یم  یمازلا  تسویپ  مالقا  تسیل  هارمهب  ینف  تاصخشم  اهب و  مالعتسا  گرب  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1388784851 یتسپ :  دک  یبرغ ،  مکی  نابایخ  رهم  خسار  اضریلع  دیهش  نابایخ  کلملا  لامک  نادیم  یزکرم  رسنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44508332-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44508332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کیتورکیم کیتورکیم ویدار   ویدار هکبش -  -  هکبش چیئوس   چیئوس هکبش -  -  هکبش تحت   تحت تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 118118

تلاب تلاب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

یا6271629 هداج  یتراظن  نیبرود  هاگتسد  جنپ  هحفص 68)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تاعالطا6271833 یروانف  دحاو  رورس  قاتا  یطیحم  شیاپ  متسیس  هحفص 33)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

گنیکراپ6272758 یوردوخ  ناوخ  کالپ  متسیس  یرادهگن  سیورس و  هحفص 68)ینابیتشپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

عبرم6272285 رتم  تحاسم 12  هب  رورس  قاتا  تهج  قیرح  مالعا  هحفص 33)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6272339 یافطا  مالعا و  متسیس  هحفص 33)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مرن6272449 همانرب  هارمهب   -- 712 یرس کتوروی  هاگتسد  تهج   04 ریذپ سردآ  قیرح  مالعا  پول  تراک 
تسا هباشمدک  ناریا  -- هطوبرم رازفا 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک6272904 سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن   ، لمح ، یاهمتسیسدیرخ یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 10) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیکراپ6272758 یوردوخ  ناوخ  کالپ  متسیس  یرادهگن  سیورس و  هحفص 68)ینابیتشپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

ناهفصا 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   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ دادرارق  قبط   ) تشد رایتخب  هدودحم  زا  هشقن 1:2000  هیهت  دابهپ و  قیرط  زا  یرادرب  ریوصت  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094325000051 زاین :  هرامش 

ناهفصا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یموب ) ) ناهفصا ناتسا  زا  دیاب  راک  ماجنا  یرجم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  PPK هب زهجم  هدنرپ  دابهپ  هاگتسد  هئارا  نتشاد و  هب  فظوم  راک  ماجنا  یرجم 

.تسا ریذپ  ناکما  ناهفصا  یرادرهش  یلام  لحارم  ماجنا  سانشراک و  دات  زا  سپ  تخادرپ  هنوگره 

8145913151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32229021-031  ، 32228373-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222532-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هشقن 62724171:2000 هیهت  دابهپ و  قیرط  زا  یرادرب  ریوصت  هحفص 98)تایلمع  دابهپ  ( دابهپ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیرتمویب6271509 ددرت  لرتنک  هناماس  هعسوت  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 80) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6272340( تسویپ قبط  ولبات ( رکیتسا  یسکلپ  ضیوعت  یرفاسم و  یامنهار  ولبات  بصن  هحفص 68)تخاس و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تهج 6272421650  ) ناروتسر ددرت و  لرتنک  بایغ و  روضح و  نویساموتا  ینابیتشپ  یراذگاو : 
ناوختراک تازیهجت و  تیریدم  ینابیتشپ  یا -  هعسوت  تامدخ  ینابیتشپ  ربراک -  لنسرپ و 3 

 ( اه

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 80) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

1 :2 0001 :2 000 هشقن   هشقن هیهت   هیهت وو   دابهپ   دابهپ قیرط   قیرط زازا   یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 120120

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

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

زا 141 ھحفص 98 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یتلود  یناگرزاب  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 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

6272710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتلود یناگرزاب  تکرش  هرامش 1 و 2  یاه  نامتخاس  یاه  گنیکراپ  رد  عقاو  یاه  نوتس  قیرح  هب  مواقم  ششوپ  مالعتسا  دانسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دانسا  حرشب  ناریا 

1101001016000066 زاین :  هرامش 
ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

دشاب یم  یمازلا  یناشن  شتآ  نامزاس  زا  زوجم  ندوب  اراد  هژورپ و  زا  یدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1431663651 یتسپ :  دک  ناریا ،  یتلود  یناگرزاب  تکرش  داهج  نادیم  یلامش  علض  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84399810-021  ، 88957474-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88970332-021 :: 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

قاتا6271653 یارب  قیرح  یافطا  متسیس  یارجا  یزادنا و  هار  دیرخ ،  یزاس و  درادناتسا  یراذگاو 
تکرش قرب  قاتا  رورس و 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رتویپماک6271675 رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  هحفص 33)نالعا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6271819 افطا  یرادهگن  هحفص 33)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتامدخ6271823 یاهروانش  قیرح  ءافطا  پمپ  هاگتسد  لیوحت 5  لمح و  دیرخ و  هحفص 33)دادرارق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشنشتآ6271826 قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  ردناپسکا  هحفص 33)لوژام  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سکاب6271875 ریاف  هبعج  تالاصتا ،  هلول و  پمپ ،  نزخم ،  زا  معا  قیرح  ءافطا  متسیس  مزاول  دیرخ 
..و

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

نامتخاس نامتخاس یاه   یاه گنیکراپ   گنیکراپ ردرد   عقاو   عقاو یاه   یاه نوتس   نوتس قیرح   قیرح هبهب   مواقم   مواقم ششوپ   ششوپ ناونع : : ناونع 12 112 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 141 ھحفص 99 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عبرم6272285 رتم  تحاسم 12  هب  رورس  قاتا  تهج  قیرح  مالعا  هحفص 33)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6272339 یافطا  مالعا و  متسیس  هحفص 33)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مرن6272449 همانرب  هارمهب   -- 712 یرس کتوروی  هاگتسد  تهج   04 ریذپ سردآ  قیرح  مالعا  پول  تراک 
تسا هباشمدک  ناریا  -- هطوبرم رازفا 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس6272685 قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  هژورپ  هحفص 33)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس6272710 یاه  گنیکراپ  رد  عقاو  یاه  نوتس  قیرح  هب  مواقم  هحفص 5)ششوپ  قیرح  ( قیرح

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

نامتخاس6272731 قیرح  یافطا  متسیس  یارجا  تازیهجت و  مزاول و  هحفص 33)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6272963pbi قیرح سابل  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 5)هصقانم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تلاب6272850 هتسب  رادم  هحفص 89)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نادبنگود یرادرهش   :: 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 18 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ءاهب  مالعتسا  گرب  اب  ربارب  .یرادرب  هشقن  رازبا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005329000221 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  ناراسچگ  نادبنگ  ود  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دارآ هدننک  هضرع  عجرم  نارمع  زیهجت  کت  ارآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ARA-TECH AT95 لدم یرادرب  هشقن  سناکرف  یتلوم   GPS هدنریگ الاک :  مان 

نیبرود
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581633931 یتسپ :  دک  نادبنگود ،  یرادرهش  - رصع یلو  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224099-074  ، 32223247-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223247-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواس سردم  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6272599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ  همیمض  وتکاف  شیپ  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  رد  لماک  تاصخشم  یلخاد  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09191968511 نفلت یگنهامه  تهج 

1101004992000022 زاین :  هرامش 
هواس سردم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 17 دادعت : 

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

یگنهامه تهج  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ  همیمض  وتکاف  شیپ  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  رد  لماک  تاصخشم  یلخاد  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت

3915644146 یتسپ :  دک  رویرهش ،  سردم و 17  یناتسرامیب  عمتجم  ، سردم دیهش  راولب  یرهطم  نابایخ  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42223026-086  ، 42223029-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42225880-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب هشقن   هشقن رازبا   رازبا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

inin زیاس  1717   زیاس   CRTCRT روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 123123

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.تسویپ6271313 تاصخشم  اب   IP نادرگ نیبرود  هاگتسد  جنپ  هحفص 89)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تینما6271583 تازیهجت  نیبرود و  هحفص 89)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزلف6271615 لکد  تخاس  تازیهجت و  نیبرود و  هحفص 89)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یا6271629 هداج  یتراظن  نیبرود  هاگتسد  جنپ  هحفص 68)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرادرب6271666 هشقن  رازبا  هحفص 10)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6271876 رادم  هحفص 89)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6272005- ددع 5 وگدنلب - ددع 36 ناگدننک تکرش  لوسنک  - ددع 2 تسایر لوسنک  - هاگتسد 2 هیذغت عبنم 
تسویپ لیاف  زبارب   - هاگتسد 2 هداتسیا کر  - هاگتسد نیبرود 1 - هاگتسد 3 ادص رسکیم 

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس6272121 نفلت  نیبرود  هکبش ،  یشک  لباک  زیهجت  هحفص 10)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6272275 لیاف  تاقلعتمو  نژیووکیاه  تلوب  نیبرود  ددع  هارمهب 4  ددع  ماد 12  نیبرود 
دوش ظاحل  روتکاف  رد  مه  بصن  هنیزه  ددرگ -  یراذگ  تمیق  اهفیدر  مامت  هعلاطم و 

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6272306 نیبرود  ددع  هحفص 89)دیرخ 6  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6272392 نیبرود  بصن  هحفص 89)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6272415 نیبرود  بصن  هحفص 89)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6272599in 17 زیاس  CRT هحفص 10)روتینام نیبرود  ( نیبرود

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

کیتورکیم6272803 ویدار  هکبش -  چیئوس  هکبش -  تحت  تلاب  هحفص 89)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تلاب6272850 هتسب  رادم  هحفص 89)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6271715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  تبث  هباشم  دک  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  نت  رادقم 2  دصرد  صولخ 99/9 کاینومآزاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091319000168 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف  دصرد  صولخ 99/9 زاگ  کاینومآ  الاک :  مان 

نت 2 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا و عمتجم  کراصح  کرهش  یوربور  هواس  نارهت  هداج  رتمولیک 24  زاگ :  هیلخت  لحم  سردآ  یلا 16 )  8  ) یزابهش سامت 09356522109  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز نیما  دیهش  هناخدرس 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56679050-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نتنت   22 رادقم   رادقم دصرد   دصرد صولخ  99/999/9 صولخ کاینومآزاگ   کاینومآزاگ ناونع : : ناونع 124124
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مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  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   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6271957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  کسید  نودب  اناپ  ههام  یتناراگاب 24  qnap ts-464-4g لدم هکبش  تحت  زاس  هریخذ  هاگتسدکی  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  یتایلام  مان  تبثو  روتکاف  شیپ 

1101005998000019 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

روشک  QNAP هدنزاس عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TS-253D-4G لدم  TB 20 تیفرظ هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
ناویات هدنزاس 

ددع 230 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یعراز یگنهامه 09127473385 لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3713635338 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ییاجر  دیهش  لپ  لباقم  یلحاس  مق خ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37722030-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37708883-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا کسید   کسید نودب   نودب اناپ   اناپ ههام   ههام یتناراگاب  2424 یتناراگاب   qnap ts -464-4gqnap ts -464-4g  لدم لدم هکبش   هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسدکی   هاگتسدکی هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
دوش دوش تسویپ   تسویپ یتایلام   یتایلام مان   مان تبثو   تبثو روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 141 ھحفص 104 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qvw4huddnk6br?user=37505&ntc=6271957
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6271957?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
زربلا ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   ، مق ناتسا   ، نارهت ناتسا  ،

تبون هدرشف  یفیک  یبایزرا  اب  نامز  مه  یا  هلحرم  کی  دیجت   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود

1401/11/23 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  زور  تدم 5  هب  یهگآ  راشتنا   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272083 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 9   - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هرامش هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  نیمضت  غلبم  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 500.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همانرب نامزاس  زا  ورین  ای  تعنص  ای  تازیهجت  تاسیسأت و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  یقوقح  صاخشا  یهگا  - رد  جردنم  باسح 

 - روشک هجدوب  و 

هرامش 12  داهج  نادیم  نارهت  یناشن  هب  ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ
تاسلج  نلاس  مود  هقبط  هرامش 2  نامتخاس  ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   225  - هرامش باجح  شبن  یمطاف  نابایخ  نارهت  شیاشگ :

تسارح هنامرحم  هناخریبد  متفه -  هقبط  ناریا -  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هرامش 12  داهج  نادیم  نارهت  لیوحت :

مان 88969737 و تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم  :: 84399742 و  نفلت نفلت
85193768

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نت6271715 رادقم 2  دصرد  صولخ 99/9 هحفص 102)کاینومآزاگ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

اناپ6271957 ههام  یتناراگاب 24  qnap ts-464-4g لدم هکبش  تحت  زاس  هریخذ  هاگتسدکی  هیهت 
دوش تسویپ  یتایلام  مان  تبثو  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دک  ناریا  کسید  نودب 

هحفص 102) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس6272083 هریخذ  زکارم  یربهار  هحفص 102)یراذگاو  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( 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

ناتسرامیب6271505 یارب  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 80) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یربهار   یربهار یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 126126
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دزی ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: 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   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6271710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلم کناب  ییاشگراکو  یا  هراجا  یاه  قودنص  یاراد  بختنم  بعش  راوید  رس  ظافح  هدرنو  رورس  قاطا  ینهآ  ظافح  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ کرادم  دانسا و  قبط  دزی  ناتسا 
1101004040000028 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دانسا قبط  دزی  ناتسا  یلم  کناب  ییاشگراکو  یا  هراجا  یاه  قودنص  یاراد  بختنم  بعش  راوید  رس  ظافح  هدرنو  رورس  قاطا  ینهآ  ظافح  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ کرادم  و 

8917944948 یتسپ :  دک  یروهمج ،  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36955553-035  ، 36951111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35233530-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6271935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO C9200 L-24T چیئوس لوژام  رواپ  ددع  6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000535 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   PWR-C45-1400AC لدم  W 1200 ناوت رورس  هنایار  هکبش  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

CISCO C9200 L-24T چیئوس لوژام  رواپ  ددع  6 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22164087-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب ییاشگراک   ییاشگراک وو   یایا   هراجا   هراجا یاه   یاه قودنص   قودنص یاراد   یاراد بختنم   بختنم بعش   بعش راوید   راوید رسرس   ظافح   ظافح هدرن   هدرن وو   رورس   رورس قاطا   قاطا ینهآ   ینهآ ظافح   ظافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 127127

CISCO C9200  L-24TCISCO C9200  L-24T چیئوس   چیئوس لوژام   لوژام رواپ   رواپ ددع   ددع 66 ناونع : : ناونع 128128

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

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

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

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

6272011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد.ینف  تاصخشم  اب   G10 DL380 HPE لدم رورس  هاگتسد  کی  لیوحت  تازیهجت و  نیمأت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(1 دیدجت ) .تیریدم نامزاس  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا 

1101001162000219 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   لیوحت   لیوحت وو   تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 129129

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهنشیپ هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** یاضاقت 20-3103801368 - مهد هاگشیالاپ  ** VMS SERVER: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و 

1101097684000561 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   HP DL360P Server لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
شخبرون زانهم  هدننک  هضرع  عجرم   CLIENT یتراجت مان   L300 لدم  PC هنایار الاک :  مان 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

07731466291 ** 09170161929 نفلت : 

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

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

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یشخبناوت  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PCPC  هنایار هنایار هنایار -  -  هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 130130

 - - هنایار هنایار سیک   سیک رورس -  -  رورس - - notenote هارمه   هارمه هنایار   هنایار هنایار -  -  هنایار دربراک   دربراک هعطق   هعطق دربردام   دربردام هنایار - - هنایار گنیچیئوس   گنیچیئوس هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم هنایار -  -  هنایار ردیر   ردیر مرمر   ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاین دروم  یالاک  دوخ  هن  دنتسه  هباشم  هناماس  رد  هدش  باختنا  یاهالاک  دنا و  هدش  هیمض  تسویپ  لیاف  رد  زاین  دروم  یاهالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030547000007 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشخبناوت  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یشخب ردان  هدننک  هضرع  عجرم   GB 1 تیفرظ  KINGMAX لدم هنایار  ردیر  مر  الاک :  مان 

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

لصادحوم داوج  هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  رواپ  نیرگ  یتراجت  مان   GP300A لدم هنایار  گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 

ددع 22 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

سیرتام تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   GE 60 Apache/16GB+SSD/128 SSD+1TB لدم  note book هارمه هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 22 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
متسیس ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Intel هدنزاس عجرم   MINI ITX لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

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

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 R07 2x 587498-B21 X5660 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant Dl580 G5 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 22 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان  ( MAX-(1855 لدم یا  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 22 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
اناد ایناو  زیهجت  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  اناد  ایناو  زیهجت  طابترا  هدنزاس  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  هنایار  رواپ  دربراک   GP550A-UK هیذغت عبنم  الاک :  مان 

ددع 22 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  سکم  گنیک  یتراجت  مان   DDR2-800 MHz لدم  GB 2 تیفرظ مر  الاک :  مان 
ددع 22 دادعت : 

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

یگنهامه 77684850 - دوش هداد  همیمض  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  تمیق و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1148965111 یتسپ :  دک  یشخبناوت پ 336 ،  هدکشناد  هاشیلع  یفص  شبن خ  ناریمش -  چیپ  بالقنا -  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77685017-021  ، 77534600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77644938-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هس  یس و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رترونیا یفرصم  متسس   ، BTU18000 یشیامرس تیفرظدشاب  یناریا  الاک  ، رورس قاتا  صتخم  یناریا  یراوید  تیلپسا  یزاگ  رلوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددزگ یراذگ  تمیق  تسویپ  قبط  امتح 
1101090832000045 زاین :  هرامش 

نارهت هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم دامتعا  هیوهت  ناهج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   btu\hr 18000 تیفرظ  JT.DS-18 لدم یشیامرس  یشیامرگ و  یلاناک  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

دامتعا هیوهت  ناهج  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هناشن هب  تروص  نیا  ریغ  ردو  دینک  هجوت  یراذگ  تمیق  رد  تسویپ  هبو  ، ددرگ دیق  الاک  تاصخشم  امتح  روتکاف  شیپ  رد  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  تخادرپ  یراک  زور  ات 7  نیب 5  کرادم  ندوب  لماک  اب  تخادرپ  .دشاب   Auto Power on متسیس هب  زهجم  امتح  دشاب .  یم  لاطبا 

1178675641 یتسپ :  دک  کالپ 140 ،  ییاحطب  دیهش  هچوک  بنج  ناسارخ  نابایخ  ناسارخ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33138742-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33138741-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رترونیا رترونیا یفرصم   یفرصم متسس   متسس  ، ، BTU18000BTU18000 یشیامرس   یشیامرس تیفرظدشاب   تیفرظدشاب یناریا   یناریا الاک   الاک ،، رورس رورس قاتا   قاتا صتخم   صتخم یناریا   یناریا یراوید   یراوید تیلپسا   تیلپسا یزاگ   یزاگ رلوک   رلوک ناونع : : ناونع
.ددزگ .ددزگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ قبط   قبط امتح   امتح

132132
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کشمیدنا یعامتجا  نیمات  یادهش  کینیلک  یلپ   :: 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

6272566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  کشمیدنا  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  تهج  سکپرورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091200000076 زاین :  هرامش 

کشمیدنا یعامتجا  نیمات  یادهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
لانشنرتنیا تکور  هدننک  هضرع  عجرم  دک 7245  واگ  سکیورس  هدننکزاب  الاک :  مان 

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

کشمیدنا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهجدشاب یم  تسویپ  تاحیضوت  هیلکدشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  لحمرد  یزادنا  هارو  بصناه  هنیزه  هیلک  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09163410198 دوش گنهامه  یبارحم  سدنهمابرتشیب  عالطا 

6481616565 یتسپ :  دک  ادهش ،  نابایخ  یاهتنا  رهش  ابیز  ادهش  یوک  کشمیدنا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42651832-061  ، 42650003-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42651830-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( کتیریا ناریا ( یسدنهم  یللملا  نیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دکناریا   ) رورس دراه   ، EMC ٍ دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095916000041 زاین :  هرامش 

ناریا یسدنهم  یللملا  نیب  هدننک :  رازگرب 
(Toshiba|MQ04ABF100|Serial ATA (SATA  | یکسید ویارد  الاک :  مان 

هاگتسد 19 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  قیقد  ربمان  تراپ  دادعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  هارمه  هدش و  رهم   ، HPE-COND1 لیاف ددرگ و  ظاحل  داهنشیپ  رد  هدش ) تسویپ   ) نیناوق یمامت  تسا  دنمشهاوخ 

دامرف لصاح  سامت  نایرفظم  هرامش 81282345  اب  زاین  تروص  رد 

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

81282320-021  ، 81280000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81280000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگنامرد هاگنامرد تهج   تهج سکپرورس   سکپرورس ناونع : : ناونع 133133

دراه دراه ناونع : : ناونع 134134
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قاتا6271653 یارب  قیرح  یافطا  متسیس  یارجا  یزادنا و  هار  دیرخ ،  یزاس و  درادناتسا  یراذگاو 
تکرش قرب  قاتا  رورس و 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رتویپماک6271675 رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  هحفص 33)نالعا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یاه6271710 قودنص  یاراد  بختنم  بعش  راوید  رس  ظافح  هدرن  رورس و  قاطا  ینهآ  ظافح  یارجا 
کناب ییاشگراک  یا و  هراجا 

هحفص 105) رورس  ( رورس

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

تاعالطا6271833 یروانف  دحاو  رورس  قاتا  یطیحم  شیاپ  متسیس  هحفص 33)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6271935CISCO C9200 L-24T چیئوس لوژام  رواپ  ددع  هحفص 105)6 رورس  ( رورس

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

رورس6272011 هاگتسد  کی  لیوحت  تازیهجت و  هحفص 105)نیمأت  رورس  ( رورس

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

6272013PC هنایار هنایار -  هحفص 105)رورس  رورس  ( رورس

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

هارمه6272142 هنایار  هنایار -  دربراک  هعطق  دربردام  هنایار - گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  هنایار -  ردیر  مر 
 - هنایار سیک  رورس -  - note

هحفص 105) رورس  ( رورس

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

عبرم6272285 رتم  تحاسم 12  هب  رورس  قاتا  تهج  قیرح  مالعا  هحفص 33)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یشیامرس6272399 تیفرظدشاب  یناریا  الاک  ، رورس قاتا  صتخم  یناریا  یراوید  تیلپسا  یزاگ  رلوک 
.ددزگ یراذگ  تمیق  تسویپ  قبط  امتح  رترونیا  یفرصم  متسس   ، BTU18000

هحفص 105) رورس  ( رورس

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

هاگنامرد6272566 تهج  هحفص 105)سکپرورس  رورس  ( رورس

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

هحفص 105)دراه6272785 رورس  ( رورس

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

.تسویپ6272953 تامدخ  حرش  ربارب  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج  راکنامیپ  هحفص 24)باختنا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یا6272974 هفرح  ریوصت  ادص و   2XLR*FEMALE لاتیجید هحفص 11)لباک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 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

6271729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132492  اب  قباطم  روسرپمک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009694 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اوه روآون  هدننک  هضرع  عجرم   BOGE یتراجت مان   639002802P لدم اوه  روسرپمک  دربراک  لماک  امد  روسنس  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 325  یکیناکم  لیب  کیلوردیه  متسیس  ریش  لماک  دیئونولس  الاک :  مان 
تس 12 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زیربت یزاسروسرپمک  هدننک  هضرع  عجرم  یبرع  هدحتم  تاراما  هدنزاس  روشک   FTI GROUP FZCO هدنزاس عجرم  اوه  روسرپمک  دربراک  هعطق  روتایدار  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ هطوبرم  مرف  رد  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هدنشورف  هکیتروصرد  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  یسررب  دهدن  رارق  مالعتسا  یمومع  طیارش 

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسرپمک روسرپمک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 135135
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مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

19 زاف مهد  هاگشیالاپ  -RTD یامد روسنس  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097684000553 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ایدنآ نیمات  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   MINCO یتراجت مان   RTD لدم یتمواقم  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RTDRTD  یامد یامد روسنس   روسنس :: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 136136
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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   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار یلام  ینف و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  یقرب ) زمرت  تاعطق  )0130358 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش لاسرا  ازجم  روطب 

1101093985009719 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لزید ژاریت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NG80A لدم  Beiben نویماک زمرت  رادم  دربراک  یقرب  هلر  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
Xiamen King Long United Automotive هدنزاس عجرم   XMQ6180G1 لدم نیباکود  یربرفاسم  گنال  گنیک  سوبوتا  یتسد  زمرت  یقرب  روسنس  الاک :  مان 

ایرآ کین  هراتس  یزاسوردوخ  هدننک  هضرع  عجرم   Industry Co.,Ltd
ددع 20 دادعت : 

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

لاسرا ازجم  روطب  ار  یلام  ینف و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  یقرب ) زمرت  تاعطق  )0130358 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب زمرت   زمرت تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 137137
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تمیق  مالعتسا  گرب  اب  قباطم   VB2 الاب ترارح  شزرل  پاکیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095264000144 زاین :  هرامش 

یر قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وردوخ ناریا  مات  هدننک  هضرع  عجرم   PEPPERL+FUCHS یتراجت مان   3RG4013-0KB00-PF لدم ریاوناک  طخ  ییاقلا  روسنس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد .دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت و  ار  تسویپ  تمیق  مالعتسا  گرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک  دکناریا  ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هئارا  تمیق  داهنشیپ  هب  تسویپ  تمیق  مالعتسا  گری  یراذگراب  مدع  تروص 

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

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

55221484-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روسرپمک6271729 هحفص 112)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

تاعالطا6271833 یروانف  دحاو  رورس  قاتا  یطیحم  شیاپ  متسیس  هحفص 33)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6272286RTD یامد روسنس  : هحفص 112)دیرخ روسنس  ( روسنس

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

یقرب6272501 زمرت  هحفص 112)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

6272845VB2 الاب ترارح  شزرل  هحفص 112)پاکیپ  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

VB2VB2 الاب   الاب ترارح   ترارح شزرل   شزرل پاکیپ   پاکیپ ناونع : : ناونع 138138
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولبات لفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000761 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

باهش نارآ  هدننک  هضرع  عجرم  قرب  ولبات  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 
تس 160 دادعت : 

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

دشابیم هدتتک  نمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سولاچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولبات ولبات لفق   لفق ناونع : : ناونع 139139

رتویپماک رتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 140140
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رتویپماک مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092304000113 زاین :  هرامش 

سولاچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 2400 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 2100 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
اتکی ناروآ  راک  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SWV4422S لدم  MINI HDMI-HDMI لباک الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

یفجن الیل  هدننک  هضرع  عجرم   ETHAN یتراجت مان   CAT6F1 لدم یرتویپماک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
هحلش یفرعم  لیهس  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   WD-SATA320-2.4 لدم  GB 320 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

روشک  D-LINK یتراجت مان   DKVM-210H-DS .2-PORT KVM SWITCH WITH HDMI AND USBPORTS لدم تروپ  ود   KVM چیئوس الاک :  مان 
گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   M/B ASUS H410 MR لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

اهیردقلاوذ ریما  هدننک  هضرع  عجرم   FLASH MEMORY یتراجت مان   USB 2.0 لدم  GB 32 یرومم شلف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
زیر هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  متسیس  جوم  زیر  هدنزاس  عجرم  لانیف  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 10  یطوق   GB 4/7 تیفرظ ماخ   DVD الاک :  مان 

DVD+R متسیس جوم 
یطوق 5 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
سولاچ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تاحیضوت  هیلک  زا  عالطا  تهج  دشابیم و  یتساوخرد  مالقا  هب  کیدزن  ای  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رف یراصنا   093794110062

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

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

52256900-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /proximity prob تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101096683000757 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

جیهال نراک  یدیما  یزاس  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AUTONICS یتراجت مان   PROXIMITY PR18-8DP لدم یتعنص  یتیمیسگارپ  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 33 دادعت : 

1402/01/02 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

07731311460-1457-1461-1458-1463-1469

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311462-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6272373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

proximity probproximity prob ناونع : : ناونع 141141

ییانشور ییانشور مزاول   مزاول عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 142142
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.دشابیم هباشم  دک  ناریا   .... تسویپ مالعتسا  مرف  قبط  ییانشور  مزاول  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004106001134 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا داشهر  هدننک  هضرع  عجرم  داشهر  یتراجت  مان  ینابایخ  غارچ   W 250 ناوت  RSA روتینگیا الاک :  مان 

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

رون یزام  ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دک 505054   W 250 دیالاه لاتم  میدس  تسالاب  سنارت  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
رهبا لباک  میس و  هدنزاس  عجرم   mm^2 1/5 عطقم حطس   V 300-500 ژاتلو  60227IEC 1060710 حرط ناشفا  همین   2x1/5 یسم قرب  لباک  الاک :  مان 

هرقرق 2,500 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

کیرتکلا راکرون  هدنزاس  عجرم  رون  تدش  رثا  رد  رادم  لصو  عطق و  دربراک  چیئوس  وتف  حرط   A 10 یکینورتکلا لسوتف  الاک :  مان 
ددع 3,200 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
ناشفا رون  هدننک  هضرع  عجرم  ناشفا  رون  یتراجت  مان   E 40 چیپرس عون   W 250 ناوت سنارت  اب  یمیدس  پمال  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 (( هام یط 4  روتکاف  تخادرپ   )) هتفه کی  لیوحت  نامز  تدم  تکرش  نیا  یزکرم  رابنا  الاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناگزمره ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هاگتسد -  دصشش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913675115 یتسپ : 

33512344-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33512336-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6272424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - - نژویفورتکلا نژویفورتکلا هلول   هلول شوپرد   شوپرد نلیتا -  -  نلیتا یلپ   یلپ یواسم   یواسم رسرس   هسهس   نژویفورتکلا   نژویفورتکلا یفان   یفان   TT یهار یهار هسهس   ینلیتا -  -  ینلیتا یلپ   یلپ نژویفورتکلا   نژویفورتکلا رلپوک   رلپوک ملق   ملق   55 ناونع : : ناونع
نژویفورتکلا نژویفورتکلا یچیئوس   یچیئوس یتعنص   یتعنص ریش   ریش ینلیتا - - ینلیتا یلپ   یلپ سنج   سنج نژویفورتکلا   نژویفورتکلا تاگیپسا   تاگیپسا هلول   هلول لیدبت   لیدبت

143143
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نژویف ورتکلارلپوک  ملق   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000871 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لاصتا راهنا  یتراجت  مان   mm 110 زیاس ینلیتا  یلپ  نژویفورتکلا  رلپوک  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

لاصتا راهنا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   mm 125 زیاس نلیتا  یلپ  یواسم  رس  هس  نژویفورتکلا  یفان   T یهار هس  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  یناسر  بآ  زاگ و  یاه  هکبش  رد  هلول  طوطخ  یاهتنا  هدننک  دودسم  دربراک  نلیتا  یلپ  سنج   mm 200 زیاس نژویفورتکلا  هلول  شوپرد  الاک :  مان 

هسنارف هدنزاس  روشک  اسراپ  زاگورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   INNOGAZ
ددع 10 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
لاصتا راهنا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   160x63 mm زیاس ینلیتا  یلپ  سنج  نژویفورتکلا  تاگیپسا  هلول  لیدبت  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  هیالط  یتراجت  مان   bar 24-17 راشف  in 2\1 زیاس نلیتا  یلپ  سنج  یپوت  لصو  عطق و  مزیناکم  نژویفورتکلا  یچیئوس  یتعنص  ریش  الاک :  مان 
دهشم هیالط  یتعنص 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف داهنشیپ  تسویپ  نودب  خرن  جرد  .دشاب  یم  دیرخ  تیولوا  رد  یناریا  یالاک  .دشاب  یم  تسویپ  تساوخرد  حرش  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  لطاب 

یروش هرد  روپ 074-31924835  یدبع   074-31924834 یضاقتم : 
یمیحر  074-31921595 دیرخ : 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921595-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس مالقا  /0100742 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000715 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روشک  HAMON هدنزاس عجرم   MURPHY ATEX یتراجت مان   ss.22 لدم تفش  روحم  شزرل  لرتنک  دربراک  نک  کنخ  جرب  یکینورتکلا  هعطق  چیئوس  الاک :  مان 

لوناریا تفن  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس 
ددع 52 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

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

1462725-077 :: 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

یتسویپ6271363 تاصخشم  قبط  یتعنص  تروپ  چیئوس 24  هحفص 44)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ولبات6271390 هحفص 116)لفق  چیئوس  ( چیئوس

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

داهنشیپ6271568 امتح  / دشابیم هباشم  دک  ناریا  / تسویپ مالعتسا  قباطم  هکبش  ینابیتشپ  چیئوس 
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  یلام  ینف و 

هحفص 44) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6271863cisco هحفص 44)چیوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6271935CISCO C9200 L-24T چیئوس لوژام  رواپ  ددع  هحفص 105)6 رورس  ( رورس

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

رتویپماک6271937 هحفص 116)مزاول  چیئوس  ( چیئوس

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

هارمه6272142 هنایار  هنایار -  دربراک  هعطق  دربردام  هنایار - گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  هنایار -  ردیر  مر 
 - هنایار سیک  رورس -  - note

هحفص 105) رورس  ( رورس

شزرل شزرل لرتنک   لرتنک دربراک   دربراک نکنک   کنخ   کنخ جرب   جرب یکینورتکلا   یکینورتکلا هعطق   هعطق چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 144144
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6272244proximity prob(116 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

6272318Ws-c2960X-24TS-L(44 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تهج6272341 ناگدنشورف  دشاب و  یم  یروص  یباختنا  یاه  دک  ناریا  ددرگ  یم  دیکات   cisco چیوس
دنیامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  تسیاب  یم  یتساوخرد ، مالقا  حرش  زا  عالطا 

هحفص 44) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ییانشور6272373 مزاول  هحفص 116)عاونا  چیئوس  ( چیئوس

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

یلپ6272424 یواسم  رس  هس  نژویفورتکلا  یفان   T یهار هس  ینلیتا -  یلپ  نژویفورتکلا  رلپوک  ملق   5
- ینلیتا یلپ  سنج  نژویفورتکلا  تاگیپسا  هلول  لیدبت  نژویفورتکلا -  هلول  شوپرد  نلیتا - 

نژویفورتکلا یچیئوس  یتعنص  ریش 

هحفص 116) چیئوس  ( چیئوس

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

کیتورکیم6272803 ویدار  هکبش -  چیئوس  هکبش -  تحت  تلاب  هحفص 89)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شزرل6272852 لرتنک  دربراک  نک  کنخ  جرب  یکینورتکلا  هعطق  هحفص 116)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

یرادرهش6272087 هداد  زکرم  یاه  چوس  یزادنا  هار  نیمأت و  یحارط  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 7)هصقانم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتویپماک6271937 هحفص 116)مزاول  چیئوس  ( چیئوس

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

6272005- ددع 5 وگدنلب - ددع 36 ناگدننک تکرش  لوسنک  - ددع 2 تسایر لوسنک  - هاگتسد 2 هیذغت عبنم 
تسویپ لیاف  زبارب   - هاگتسد 2 هداتسیا کر  - هاگتسد نیبرود 1 - هاگتسد 3 ادص رسکیم 

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6272306 نیبرود  ددع  هحفص 89)دیرخ 6  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6272392 نیبرود  بصن  هحفص 89)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6272415 نیبرود  بصن  هحفص 89)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریغ یلصا  یتناراگ  امتح.یتسویپ  لیافرد  تاحیضوت  لماک و  تاصخشم.دروبیکو  سوموروتینامو  سیک.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت زا  سپ  هتفه  ود  هیوست  .IT دحاو دات  هب  زاین.یتکرش 

1101090614001591 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( GAMA(B-2039 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان   WTA-00003 لدم هنایار  دروبیک  سوام و  عون  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

هب زاین.یتکرش  ریغ  یلصا  یتناراگ  امتح  امتح.یتسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  لماک و  تاصخشم.دروبیکو  سوموروتینامو  سیک.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  زاین  خیرات  هب.لیوحت  زا  سپ  هتفه  ود  هیوست  .IT دحاو دات 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریغ ریغ یلصا   یلصا یتناراگ   یتناراگ امتح.یتسویپ   امتح.یتسویپ لیافرد   لیافرد تاحیضوت   تاحیضوت وو   لماک   لماک تاصخشم.دروبیکو   تاصخشم.دروبیکو سوموروتینامو   سوموروتینامو سیک.هباشم   سیک.هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
لیوحت لیوحت زازا   سپسپ   هتفه   هتفه ودود   هیوست   هیوست .. ITIT دحاو دحاو دات   دات هبهب   زاین.یتکرش   زاین.یتکرش

145145
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ناریا تارداص  هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ASUS VG27AQ1A لدم چنیا  روتینام 27  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000132 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
Asus vg27 aq1a لدم - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  6 دادعت : 

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

 . هطوبرم سانشراک  دات  زا  سپ  هیوست  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ...و  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  نیتناژرآ ،  نادیم  لیوحت  ربتعم ، یتناراگ  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ASUS VG27AQ1AASUS VG27AQ1A  لدم لدم چنیا   چنیا روتینام  2727   روتینام ناونع : : ناونع 146146
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یلامش ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6271479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط  یرادا  رتویپماک  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چنیا  22 زیاس GDM-225JN لدم سالپ  یجروتینام  -2

1101004201000025 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GZX1 لدم  ATX هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تاصخشم  قبط  یرادا  رتویپماک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
چنیا  22 زیاس GDM-225JN لدم سالپ  یجروتینام  -2

.دشاب هلغ  هرادا  ینف  سدنهم  دیات  دروم  دشاب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  اهالاک  -3
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقنو  لمح  هنیزه  -4

9418986984 یتسپ :  دک  راب ،  نادیم  یبونج  علض  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32741538-058  ، 32741706-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32741702-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   2222 زیاس زیاس GDM-225JNGDM-225JN  لدم لدم سالپ   سالپ یجروتینام   یجروتینام -- 22 یرادا   یرادا رتویپماک   رتویپماک -- 11 ناونع : : ناونع 147147

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

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

زا 141 ھحفص 126 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z4egp6rqrmywf?user=37505&ntc=6271479
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6271479?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

6271504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا  LED 22 روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001530000085 زاین :  هرامش 

هاشنامرک هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
VGA وHDMI یاهلباک اب   VGA وHDMI تروپ لنپ ISP و  هب  زهجم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  17 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یموب  یاه  تکرش  اب  تیولوا  دش ،  دهاوخن  تخادرپ  یدنب  هتسب  لمح و  تباب  یا  هنیزه  هنوگچیه  یتنراگ ،  هام  قادح 18  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یفنص  ماظن  وضع  تکزشدشاب 

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   LED 22LED 22 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 148148

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

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

زا 141 ھحفص 127 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vlu2kynfc243w?user=37505&ntc=6271504
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6271504?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6271549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگبار لاسرا  ربتعم و  یتناراگ  اب   LS24RF620HHCHD لدم چنیا  ماس 24  روتینام 

1101004815000107 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

دربهار نما  هکبش  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  سیورس  ماس   SAMSUNG یتراجت مان   LS22F355HN لدم  inch 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگبار لاسرا  ربتعم و  یتناراگ  اب   LS24RF620HHCHD لدم چنیا  ماس 24  روتینام 

1547933411 یتسپ :  دک  یراصح ،  دیهش  نابایخ  شبن  دامادریم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22914250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22223097-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6271562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تادنتسم  طیارش و  تاصخشم ,  هب  هجوتاب  چنیا  روتینام 24 هاگتسد  129 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050113000019 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 129 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516795547 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هناخ  هدزیس  یلعوب  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38343019-081  ، 38261026-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38278330-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگبار ناگبار لاسرا   لاسرا وو   ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     LS24RF620HHCHDLS24RF620HHCHD  لدم لدم چنیا   چنیا ماس  2424   ماس روتینام   روتینام دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 149149

چنیا چنیا روتینام  2424 روتینام هاگتسد   هاگتسد دیرخ  129129   دیرخ ناونع : : ناونع 150150

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

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

زا 141 ھحفص 128 
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نارهت قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6271623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگبار لاسرا  ربتعم و  یتناراگ  اب   GDM-325JN لدم چنیا  سالپ 24  یج  روتینام 

1101004815000108 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگبار لاسرا  ربتعم و  یتناراگ  اب   GDM-325JN لدم چنیا  سالپ 24  یج  روتینام 

1547933411 یتسپ :  دک  یراصح ،  دیهش  نابایخ  شبن  دامادریم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22914250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22223097-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگبار ناگبار لاسرا   لاسرا وو   ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     GDM-325JNGDM-325JN  لدم لدم چنیا   چنیا سالپ  2424   سالپ یجیج   روتینام   روتینام دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 151151

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هناب یزار  ناتسرامیب   :: 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

6271694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  ددرگ - هجوت  یتسویپ  لیاف  تاصخشم  هب  ههام -  راهچ  تخادرپ  هباشم -  دک  ناریا  لافطا -   spo2 بورپ مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد   irc دک دوش - همیمض 

1101094101000185 زاین :  هرامش 
هناب یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

SHENZHEN MED-LINK هدنزاس عجرم   S0010F-S لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   cm 95 زیاس  SPO2 لافطا ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ELECTRONICS TECH CO.LTD

ددع 6 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

SHENZHEN MED-LINK هدنزاس عجرم   OEM-S1425A لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   m 1 زیاس  SPO2 لاسگرزب ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ELECTRONICS TECH CO.LTD

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

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  یمتسر 09187740771  سدنهم  یاقا  اب  لاوس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691888158 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4227773-0873  ، 34242775-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34242768-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ ددرگ - - ددرگ هجوت   هجوت یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم هبهب   ههام -  -  ههام راهچ   راهچ تخادرپ   تخادرپ هباشم -  -  هباشم دکدک   ناریا   ناریا لافطا -  -  لافطا   spo2spo2 بورپ   بورپ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ جرد   جرد   ircirc دکدک   دوش - - دوش همیمض   همیمض

152152

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6271720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع سیلج 31 یسانشراک  زیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع رپلین 31 یتیریدم  یلدنص 

ددع یروتینام 60 ریز  زیم 
1201004951000004 زاین :  هرامش 

نارهت کرمگ  هدننک :  رازگرب 
سیلج یسانشراک  زیم  - 

رپلین  یتیریدم  یلدنص 
یروتینام ریز  زیم 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
دادعت  122 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66256119-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 6060 یروتینام   یروتینام ریز   ریز زیم   زیم ددع   ددع 3131 رپلین   رپلین یتیریدم   یتیریدم یلدنص   یلدنص ددع   ددع 3131 سیلج   سیلج یسانشراک   یسانشراک زیم   زیم ناونع : : ناونع 153153

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6271777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا لیوحت  سانشراک -  دات  تسا -  همیمض  یتسویپ  کرادم  رد  ینف  تاصخشم  رتنیرپ  - لبیل  هاگتسد  راظتنا -  نلاس  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرامیب

1101091745000405 زاین :  هرامش 
رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یمیلس زیزع  هدننک  هضرع  عجرم   ZONTEN یتراجت مان   FQ-320 لدم رتنیرپ  نک  عمج  لبیل  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
یوایح هیده  هدننک  هضرع  عجرم   YESTECH یتراجت مان   PH16 لدم  in 50 زیاس  LED رگشیامن الاک :  مان 

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

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس  یتناراگ و 10  لاس  یاراد 1  هاگتسد  تسا - یمازلا  لخاد  تخاس  یناریا و  تسا -  هدش  باختنا  هنومن  تروصب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب  دهاوخ  هدننک  نیمات  هدهعب  اه  هنیزه  هیلک  عوجرم و  الاک  دات  مدع  تروصرد  تسا .  یمازلا  لاس  تدمب 10  شورف  زا  سپ  تامدخ 

ههام هیوست 1 

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

6000000-021  ، 65228030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65226741-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ لبیل   لبیل هاگتسد   هاگتسد راظتنا -  -  راظتنا نلاس   نلاس روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 154154

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

6272260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراددوش تبث  یلک  تروصب  تمیق  هباشمدک  ناریا  تسویپ  تساوخرد  قیط  گنیروتینامرون  هاگتسد  یاهپورپ  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش لاسراروتکاف  شیپ  تلاصا  تسچرب 

1101004698000299 زاین :  هرامش 
ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

شخپ ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   DIXI MEDICAL یتراجت مان   C10-06BM لدم  cm 10 زیاس باصعا  زغم و  یحارج  دربراک  تکتناک  لاکیتروک 6  دورتکلا  الاک :  مان 
قرش

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کینورتم گنیروتینامرون  هاگنسد  طویرم  دشابیم  یمازلا  هنومن  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173745384 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  یادتبا خ  الاب  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36272001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36265020-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ گیفناک ) ) لیاف قبط  دربیک  سوم و  روتینام و  سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003283000100 زاین :  هرامش 

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Z+ Grand لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ...دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  کیتامروفنا -  یلاع  یاروش  زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قبط 

1417653731 یتسپ :  دک  نارهت ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633488-021  ، 81631-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81631-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینامرون گنیروتینامرون هاگتسد   هاگتسد یاهپورپ   یاهپورپ لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 155155

یتسویپ یتسویپ گیفناک ) ) گیفناک )) لیاف لیاف قبط   قبط دربیک   دربیک وو   سوم   سوم وو   روتینام   روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 156156

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سیرتام یتناراگ  اب  چنیا  زیاس 23.8  ( MSI- MONITOR- PRO MP241X) لدم یآ  سا  ما  روتینام 

1101004813000439 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

سیرتام هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم   MSI یتراجت مان   PRO MP242 لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 278 دادعت : 

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

.دشابیم ینف  شخب  داتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهعبرامآزکرمرابنا  برد  ات  لیوحت   - 2

.تسیمازلاربتعم یتناراگو  تکرش  مانب  ابش  باسح  هرامش  یمسرروتکاف  هارمهب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   - 3

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63972888-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   23.823.8 زیاس   زیاس ( ( MSI -  MONITOR-  PRO MP241XMSI -  MONITOR-  PRO MP241X)) لدم لدم یآیآ   ساسا   ماما   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  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 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

6272558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریادام همان  تنامضاب   24MK430H لدم ناریدام  تکرش  تخاس   LG 24  " روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092128000016 زاین :  هرامش 

زاریش هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 

ددع  8 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هدوزفا  شزرا  % 9 هدننک +  تنامض  تکرش  یتناراگ +  نامز  تدم  لماش :  هئارا  تهج  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یریما یاقا  مزال 09171053197  یگنهامه  تهج  نفلت  هرامش  .دشاب  یم  یمازلا  تساوخرد  تبث  رد  روتکاف  شیپ  تبث 

7135734451 یتسپ :  دک  هچوک 40 ،   - دنز ناخمیرک  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23005816-0713  ، 32305813-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32303099-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LGLG   2424  " " روتینام روتینام ناونع : : ناونع 158158

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6272949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع سیلج 31  یسانشراک  زیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع رپلین 31  یتیریدم  یلدنص 

ددع یروتینام 60 ریز  زیم 
1201004951000005 زاین :  هرامش 

نارهت کرمگ  هدننک :  رازگرب 
سیلج یسانشراک  زیم  - 
رپلین یتیریدم  یلدنص 

یروتینام ریز  زیم 
یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66256119-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیافرد6271381 تاحیضوت  لماک و  تاصخشم.دروبیکو  سوموروتینامو  سیک.هباشم  دک  ناریا 
زا سپ  هتفه  ود  هیوست  .IT دحاو دات  هب  زاین.یتکرش  ریغ  یلصا  یتناراگ  امتح.یتسویپ 

لیوحت

هحفص 124) روتینام  ( روتینام

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

6271433ASUS VG27AQ1A لدم چنیا  هحفص 124)روتینام 27  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6271479  22 زیاس GDM-225JN لدم سالپ  یجروتینام  یرادا 2- رتویپماک  هحفص 124)1- روتینام  ( روتینام

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

چنیا6271504  LED 22 هحفص 124)روتینام روتینام  ( روتینام

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

یتناراگ6271549 اب   LS24RF620HHCHD لدم چنیا  ماس 24  روتینام  دشاب  یم  هباشم  دکناریا 
ناگبار لاسرا  ربتعم و 

هحفص 124) روتینام  ( روتینام

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

چنیا6271562 روتینام 24 هاگتسد  هحفص 124)دیرخ 129  روتینام  ( روتینام

یروتینام یروتینام ریز   ریز زیم   زیم یتیریدم -  -  یتیریدم یلدنص   یلدنص یسانشراک -  -  یسانشراک زیم   زیم ناونع : : ناونع 159159

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

ربتعم6271623 یتناراگ  اب   GDM-325JN لدم چنیا  سالپ 24  یج  روتینام  دشاب  یم  هباشم  دکناریا 
ناگبار لاسرا  و 

هحفص 124) روتینام  ( روتینام

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

لیاف6271694 تاصخشم  هب  ههام -  راهچ  تخادرپ  هباشم -  دک  ناریا  لافطا -   spo2 بورپ مالعتسا 
.ددرگ جرد   irc دک دوش - همیمض  روتکاف  شیپ  ددرگ - هجوت  یتسویپ 

هحفص 124) روتینام  ( روتینام

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

6271704DC تلو راد 24  پمال  ولو  دونولوس  هحفص 24)تکوس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ددع6271720 یروتینام 60 ریز  زیم  ددع  رپلین 31 یتیریدم  یلدنص  ددع  سیلج 31 یسانشراک  هحفص 124)زیم  روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ6271777 لبیل  هاگتسد  راظتنا -  نلاس  هحفص 124)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6271937 هحفص 116)مزاول  چیئوس  ( چیئوس

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

ید6271941 یا  لا  هحفص 24)گنیتیف  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6271982GIS هژرپ تیریدم  یرونربیف و  گنیروتینام  تازیهجت  هحفص 44)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

گنیروتینامرون6272260 هاگتسد  یاهپورپ  لماک  هحفص 124)تس  روتینام  ( روتینام

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

یتسویپ6272476 گیفناک ) ) لیاف قبط  دربیک  سوم و  روتینام و  هحفص 124)سیک و  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6272545 زیاس 23.8  ( MSI- MONITOR- PRO MP241X) لدم یآ  سا  ما  هحفص 124)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6272558LG 24  " هحفص 124)روتینام روتینام  ( روتینام

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

6272599in 17 زیاس  CRT هحفص 10)روتینام نیبرود  ( نیبرود

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

6272874TEMPERATURE SWITCHAND ELEMENT"KRIVAN" SUPPLIER:KRIVAN
.دشابیم تسویپ  مالقا  لماک  حرش  . CO

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یروتینام6272949 ریز  زیم  یتیریدم -  یلدنص  یسانشراک -  هحفص 124)زیم  روتینام  ( روتینام

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

6272978- یلزید یکیرتکلا  روتارنژ  ریغتم - مایپ   RG گنرود گنیروتینام  رگشیامن  - HDMI 1.4V لباک
رس هس  زوه  پمپ  روتکناک 

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

هتسبرادم6272306 نیبرود  ددع  هحفص 89)دیرخ 6  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6272392 نیبرود  بصن  هحفص 89)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6272415 نیبرود  بصن  هحفص 89)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرون و6271529 یاهوفاک   ) یسرتسد یاهمتسیس  یرادهگن  گنیروتینوم و  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا 
(HDSL یاهکنیل

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  " " 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

6272005- ددع 5 وگدنلب - ددع 36 ناگدننک تکرش  لوسنک  - ددع 2 تسایر لوسنک  - هاگتسد 2 هیذغت عبنم 
تسویپ لیاف  زبارب   - هاگتسد 2 هداتسیا کر  - هاگتسد نیبرود 1 - هاگتسد 3 ادص رسکیم 

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1515 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 

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

زا 141 ھحفص 138 

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


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

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

6272581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Thin Client or Mini Pc تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001530000084 زاین :  هرامش 

هاشنامرک هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  (Thin Client or Mini Pc - )
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  35 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ یدنب  هتسب  لمج و  تباب  هنیزه ی  هنوگچیه  باهذ ، بایا و  هنیزه  نودب  یتسرپرس  هبعش و  لحم  رد  ضیوعت  یتنراگ  هام  یاراد 18   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قبط  طیارش  ریاس  دش  دهاوخن 

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

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

اهیهگآ و6271326 هچراپکی  عماج و  هدادهاگیاپ  - 1 ینابیتشپ : رارقتسا و  یزاسهدایپ ، یحارط ،
ینوناق یاه  یهگآ  متسیسریز  روشک 2 - یمسر  همانزور  تاعالطا 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ردانب6271659  ICS متسیس یرازفا  مرن  یتخاسریز و  هحفص 11)ءاقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6271849-API Gateway) 2  ) تامدخ تیریدم  رتسب  - 1 ینابیتشپ : رارقتسا و  یزاسهدایپ ، یحارط ،
( یسرتسد حوطس  نعت  تیوه ، زارحا  مان ، تبث   ) ناربراک تیریدم 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریگ 6271850-2 شرازگ  زاب و  هداد  تامدخ  هئارا  رتسب  - 1 ینابیتشپ : رارقتسا و  یزاسهدایپ ، یحارط ،
دنمشوه تلود  تامدخ  دحاو  هرجنپ  هب  لاصتا 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یحارط6271858 اب  یرازفا  مرن  یاه  هناماس  اه و  تیاس  بو  لماش  بو  تحت  تامدخ  یزاس  هدایپ 
لاترپ تیرپسا  رازفا  مرن  زا  هدافتسا  اب  اوتحم  یناسر  زورب  تاناکما  ولقتسم 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

Thin Client or Mini PcThin Client or Mini Pc ناونع : : ناونع 160160
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تهج 6272421650  ) ناروتسر ددرت و  لرتنک  بایغ و  روضح و  نویساموتا  ینابیتشپ  یراذگاو : 
ناوختراک تازیهجت و  تیریدم  ینابیتشپ  یا -  هعسوت  تامدخ  ینابیتشپ  ربراک -  لنسرپ و 3 

 ( اه

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 80) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

مرن6272449 همانرب  هارمهب   -- 712 یرس کتوروی  هاگتسد  تهج   04 ریذپ سردآ  قیرح  مالعا  پول  تراک 
تسا هباشمدک  ناریا  -- هطوبرم رازفا 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یمدرم6272524 طابترا  یایوگ  هحفص 11)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6272581Thin Client or Mini Pc(139 هحفص رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

شیوداپ6272716  Anty crypto رازفا جاب  دض  یرازفا  مرن  لوژام  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکشزپ6272764 شزومآ  شجنس  زکرم  یاهنومزآ  نابلطواد  یناسر  عالطا  مان و  تبث  هناماس  دادرارق 
RFP

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

داوم6272771 فرصم  بیسآ  شهاک  تامدخ  تبث  هناماس  یزادنا  هحفص 11)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رامآ و6272802 زکرم  هدودحم  رد  وزیا 27001  درادناتسا  یزاس  هدایپ  دنیآرف  یزیمم  تامدخ  دادرارق 
تاعالطا یروانف 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاهراطق6272849 هزیناکم  تیلب  هژورپ  یاههاگتسد  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و 
یا هموح 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا6272974 هفرح  ریوصت  ادص و   2XLR*FEMALE لاتیجید هحفص 11)لباک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزکرم ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6271971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  تایئزج  تاصخشم و  قبط  یقرب و ...  هدرپ  یرتاب ups و  روتکژورپ  وئدیو  یپک  هاگتسد  رتنیرپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003194000068 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  تایئزج  تاصخشم و  قبط  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
لماک یرس   1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  تایئزج  تاصخشم و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32226031-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32247238-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6271971 ... یقرب و هدرپ  یرتاب ups و  روتکژورپ  وئدیو  یپک  هاگتسد  رتنیرپ  هحفص 142)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتم6271545 یقرب 14/20 یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 80) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

 ...  ... وو یقرب   یقرب هدرپ   هدرپ وو     upsups یرتاب   یرتاب روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو یپک   یپک هاگتسد   هاگتسد رتنیرپ   رتنیرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 16 116 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 141 ھحفص 141 
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