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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

140 1140 1 نمهب   نمهب هبنشود  2424   هبنشود 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   250هکس , 100 , 000250 , 100 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما434,300434,300رالد تاراما مهرد   124,640124,640مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   237,0هکس 10 , 000237,0 10 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس317,600317,600رالد سیئوس کنارف   496کنارف , 100496 , 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 144,500هکس , 000144,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع348,300348,300رالد ناتسبرع لایر   122لایر , 150122 , 150

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 93,500هکس , 00093,500 , وروی000 ,489وروی 160489, ژورن160 ژورن نورک   45,20045,200نورک

رایع رایع   1818 یالط   21یالط ,258 ,0002 1 , 258 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   نپاژ553,980553,980دنوپ نپاژ نینی   دصکی   345,020345,020دصکی

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
((3030))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 178178))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 175 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 14  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 29

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

( یهگآ دادعت 37  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 68

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 71

( یهگآ دادعت 12  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 79

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 89

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( 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 1  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

( یهگآ دادعت 3  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 14  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 3  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

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

( یهگآ دادعت 4  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 14  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 28  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

( یهگآ دادعت 8  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

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

( یهگآ دادعت 12  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 143

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 150

( یهگآ دادعت 10  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 150

( یهگآ دادعت 17  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 154

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 169

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 2  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 170

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 170

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 173

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 173

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 174

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 174

( 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001093439000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277889 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش ینامتخاس  تافلخت  ییاسانش  یناگیاب و  یهدناماس  قفو gisو  یزیمم  هشقن  هیهتو  هشقن  هیهت  رباعم و  لغاشم و  ، کالما یزیمم  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاین  دروم  یاه  رازفا  تخس  هارمه  هب  یزاسرهش  هزوح  رد  یرادرهش  یاهزاین  اب  بسانتم  بو  تحت  هچراپکی  رازفا  مرن  هیهت  نارانچ و 

یوضر  ناسارخ  ناتسا  نارانچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تافلخت ییاسانش  یناگیاب و  یهدناماس  قفو gisو  یزیمم  هشقن  هیهتو  هشقن  هیهت  رباعم و  لغاشم و  ، کالما یزیمم  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

زاین دروم  یاه  رازفا  تخس  هارمه  هب  یزاسرهش  هزوح  رد  یرادرهش  یاهزاین  اب  بسانتم  بو  تحت  هچراپکی  رازفا  مرن  هیهت  نارانچ و  یرادرهش  ینامتخاس 

لایر   1,200,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  هئارا  اهدادرارق  دحاو  هب  یدقن  یزیراو  شیف  لصا  یراذگراب  زا  سپ  دقن  هجو  زیراو  هصقانم ،  رد  تکرش  نیمضت  صوصخ  رد  نیمضت :  تاحیضوت 

13:00 تعاس : 1402/01/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش نامتخاس  -1 یناقلاط - نارانچ - یوضر ناسارخ   ، 9361657519 یتسپ :  دک  نارانچ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000003000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6277936 :: هرازه هرازه :: 1401/12/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخارف  نیا  رد  تسویپ  دانسا  حرش  هب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تراجت  ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 

.تسا دوجوم  دنس  نیا  رد  نآ  ماخ  مرف  هک  دادرارق  یاه  تسویپ  رد  هراشا  دروم  تامازلا  تامدخ و  حرش  هب  رازفا  مرن  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,200,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/03/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تراجت ندعم و  تعنص ، ترازو  یهلا  نامتخاس  یرتنالک ، نابایخ  یهلا ، تاجن  نابایخ   ، 1598847615 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کالما کالما یزیمم   یزیمم ناونع : : ناونع 11

تراجت تراجت وو   ندعم   ندعم تعنص ، ، تعنص ترازو   ترازو هژورپ   هژورپ تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 22

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

هکبش6275667 رازفا و  مرن  رازفا ، تخس  تامدخ  یریوصت و  تراظن  هناماس  یرادهگن  ریمعت و 
یرتویپماک

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هموح نارهت و  یرهش  نهآ  هار  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001099936000065 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:30هرامش تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:30عبنم تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276817 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورتم  طوطخ  تردق  ریافیتکر  هب  طوبرم  تاقلعتم  دیرخ PLC و  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هموح  نارهت و  یرهش  نهآ  هار  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ورتم طوطخ  تردق  ریافیتکر  هب  طوبرم  تاقلعتم  دیرخ PLC و  هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   630,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1402/06/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هموح نارهت و  یرهش  نهآ  هار  یرادرب  هرهب  تکرش  ظفاح -  عطاقت  بالقنا  نابایخ  نارهت -   ، 1131813131 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

ورتم ورتم طوطخ   طوطخ تردق   تردق ریافیتکر   ریافیتکر هبهب   طوبرم   طوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو     PLCPLC  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

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

2001093897000212 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276977 :: هرازه هرازه :: 1401/12/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایرهش  رهش  رد  کیفارت  تیریدم  زکرم و  هب  طوبرم  تازیهجت  زاس و  هریخذ  تباث ،  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کیتام روفنا  یلاع  یاروش  زا  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هنیمز  رد  کیتام  روفنا  کی  هبتر  یاراد  امازلا  تسیابیم  نایضاقتم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
روشک یا  هنایار  یفنص  ماظن  وضع  تسیابیم  ناگدنهد  داهنشیپ  .دنشاب  ناریا  تاعالطاا  یروانف  نامزاس  زا  اتفا  زوجم  یاراد  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ  .دنشاب 

دنشاب هباشم  دادرارق  ود  لقادح  یاراد  ریخا  لاس  ود  رد  .دنشاب و 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

خیرات زا  لبق  زور  کی  ار  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  تباب  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  لصا  تسیابیم  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
رایرهش یرادرهش  فکمه  هقبط  ینارسوبوتا  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  رد  عقاو  رایرهش  یرادرهش  یاهدادرارق  نامیپ و  روما  رتفد  لحم  هب  اه  تکاپ  ییاشگزاب 

.دش  دنهاوخ  هتشاذگ  رانک  هصقانم  زا  تروصنیاریغ  رد  .دنیامن  لیوحت 
14:30 تعاس : 1402/03/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رایرهش یرادرهش  داتس  نامتخاس  نمهب  ینارسوبوتا 22  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش ـ   ، 3351646751 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  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

نالیگ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001097000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6277060 :: هرازه هرازه :: 1401/12/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قوف لاقتنا و  یاه  تسپ  زاین  دروم  لرتنک  تظافح و  تازیهجت  یکدی  لماک  هعومجم  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عیزوت 

نالیگ  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تردق تظافح  تردق و  تازیهجت  شورف  هنیمز  رد  رگ  هصقانم  تکرش  هقباس  نیبم  کرادم  دانسا و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   3,150,000,000 نیمضت :  غلبم 
11:00 تعاس : 1402/03/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نالیگ یا  هقطنم  قرب  لیئاکیم  هارراهچ  ینیمخ  ماما  نابایخ  تشر   ، 4137718775 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  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

رهش رهش ردرد   کیفارت   کیفارت تیریدم   تیریدم وو   زکرم   زکرم هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ تباث ،  ،  تباث یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

عیزوت عیزوت قوف   قوف وو   لاقتنا   لاقتنا یاه   یاه تسپ   تسپ زاین   زاین دروم   دروم لرتنک   لرتنک وو   تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت یکدی   یکدی لماک   لماک هعومجم   هعومجم 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 175 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cnat5gkt5hgeq?user=37505&ntc=6276977
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6276977?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jxqp8beaa4she?user=37505&ntc=6277060
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6277060?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

2001091836000059 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:45عبنم تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277228 :: هرازه هرازه :: 1401/12/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا  راوچ و  یاه  هاگتسیا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مالیا  راوچ و  یاه  هاگتسیا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
30,626,541,230 یلام :  دروآرب 

لایر   1,532,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1402/03/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا  ، 6931634191 یتسپ :  دک  نانادبآ ،  رهش :  مالیا ،  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

ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001224000108 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:35عبنم تعاس :   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277736 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( NAOC  ) لامش یا  هقطنم  گنیچاپسید  زکرم  یزاسون  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

(NAOC  ) لامش یا  هقطنم  گنیچاپسید  زکرم  یزاسون  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   10,350,780,000 نیمضت :  غلبم 

 . ددرگ هئارا  ناریزو  تأیه  هرامش 123402/ت50659 ه ـ همان  بیوصت  قباطم  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  نیمضت :  تاحیضوت 
 4815715891 یتسپ :  دک 

08:30 تعاس : 1402/03/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بلط دزیا  دیهش  هچوک  یدازآ –  یراولب  ینیمخ –  ماما  نادیم  یِراس -  ، 4815715891 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  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

اهاه هاگتسیا   هاگتسیا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 66

(( NAOCNAOC  ) ) لامش لامش یایا   هقطنم   هقطنم گنیچاپسید   گنیچاپسید زکرم   زکرم یزاسون   یزاسون ناونع : : ناونع 77

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TEG 1401/350-42 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشجنپ  ات  خروم 1401/11/24  هبنشود  زور  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات 16:00 تعاس 10:00  زا   1401/11/27

seeco.ir :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 14:00  داهنشیپ : میلست   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/12/03

6275874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم دایماز ، تکرش  هیور  گنر  نیباک  موف  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادناهار  تست و  بصن ،  لمح ، هیهت ، یحارط ، عوضوم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار ، هصقانم  دانسا  رد  جردنم  دراوم 

" .دوب دهاوخراتخم  تاداهنشیپ ، هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  هب  تبسن  امرفراک   " :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
" .دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ ، پاچ  هنیزه  "

هرامش 29486003321493 باسح  هب  زیراو  فلا - تروصود : زا  یکی  هب  هک  تسا  لایر  هصقانم 1.000،000  دانسا  تمیق  هصقانم : رد  تکرش  دانسا  تفایرد  هنیزه 
یکناب شیف  لصا  هئارا  تروصنیا  رد  ، ) داگراساپ کناب  بعش  هیلک  رد  زیراو  لباق  اپیاس ، هعسوت  یسدنهم  تکرش  مان  هب  کیپملا ، هدکهد  هبعش  داگراساپ ، کناب 

( تسیمازلا
هب یدقن  زیراو  / یکناب همانتنامض  ایو  لایر  غلبم 12.000.000.000  هب  یدایص  یتکرش  کچ  تروص  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  هصقانم : رد  تکرش  هدرپس 

اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش  مانب  لایر  غلبم 3.000.000.000 

، اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش  قباس ،) یلم  شفک   ) ابیت یتعنص  عمتجم  جرک ، میدق  هداج  رتمولیک 19  تاداهنشیپ : هئاراو  دانسا  تفایرد  لحم  سردآ   :: سردآ سردآ
زیهجت نیمات و  دحاو 

:: 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

گنر گنر نیباک   نیباک موف   موف قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ،  ،  بصن لمح ، ، لمح هیهت ، ، هیهت یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001183000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277203 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش  یللملا  نیب  هاگدورف  نکاما  زا  یشخب  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یحارط ،  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زاریش یللملا  نیب  هاگدورف  نکاما  زا  یشخب  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یحارط ،  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,775,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1402/03/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاریش  ، 7158793136 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هاگدورف

سراف ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا 

:: 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

اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TEG 1401/350-42 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6277953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط دایماز  تکرش  هیور  گنر  نیباک  موف  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن  لمح ، هیهت  یحارط ، تهج  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  دانسا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.seeco.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اگدورف اگدورف نکاما   نکاما زازا   یشخب   یشخب قیرح   قیرح مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ یحارط ،  ،  یحارط هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 99

گنر گنر نیباک   نیباک موف   موف قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن   بصن لمح ، ، لمح هیهت   هیهت یحارط ، ، یحارط تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 1010

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/21 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

te.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6275525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیدرپ تارباخم  زکرم  هدودحم  رد  یکنرت  تیاس 2915  دک  لوا  هارمه   BTS یرون ربیف  یشکلباک  تایلمع  یارجا  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   ، مق ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  نودب  یا  هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12034 و 1401/12035 - 13-1401/11 - 1401/11025 :: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/11/27هرامش زا 1401/11/24   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/12/06

6275551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر 4,040,000,000 هدرپس )  ) نیمضت لایر - دروآرب 80,783,713,441  یسم - یداه  دیرخ  - 1401/11025 - 2001001008000252 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتارباخم یاه  نتنآ  اه و  لکد  یزاس  هنیهب  تهج  تازیهجت  دیرخ  - 1401/11013 - 2001001008000253

یورین لاقتنا  روما  تراظن  تحت  عیزوت  قوف  یاهتسپ  رد  دوجوم  یتارباخم  یاه  نتنآ  اهلکد و  یزاس  هنیهب  تامدخ  دیدجت  - 1401/12034  - 2001001008000254
یحاون زربلا و  مق ،

روما تراظن  تحت  عیزوت  قوف  یاهتسپ  رد  دوجوم  یتارباخم  یاه  نتنآ  اهلکد و  یزاس  هنیهب  تامدخ  هصقانم  دیدجت  - 1401/12035  - 2001001008000255
ود نارهت  کی و  نارهت  یورین  لاقتنا 

...یهگآ رد  جردنم  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  ربتعم  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت  ، یا هقطنم  قرب  تکرش  قرب   ، راولب زارف  یوک  زا  رتالاب  دابآ  تداعس  نارهت ،  ، یناشن هب  نارهت  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رازگ  هصقانم  یناشن  مان و   :: سردآ سردآ
اهدادرارق  تاکرادت و  روما  یقرش  لاب  موس ، هقبط  یداتس ، هزوح  نامتخاس 

مود  هقبط  کی  دنب  رد  جردنم  یناشن  هب  تسارح  هناخریبد  هب  لیوحت 
نارهت یا  هقطنم  قرب  تکرش  یداتس  نامتخاس  موس  هقبط  رد  عقاو  شهوژپ 3  نلاس  ییاشگزاب 

سامت 27313131 زکرم  مان 88969737 و 85193768 و  تبث  رتفد   :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://tender.tavanir.org.ir www.trec.co.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاس تیاس دکدک   لوا   لوا هارمه   هارمه   BTSBTS یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا حرط   حرط ناونع : : ناونع 111 1

هنیهب هنیهب تامدخ   تامدخ -- یتارباخم یتارباخم یاه   یاه نتنآ   نتنآ وو   اهاه   لکد   لکد یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یسم - - یسم یداه   یداه دیرخ   دیرخ لماش : : لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   44 ناونع : : ناونع
عیزوت عیزوت قوف   قوف یاهتسپ   یاهتسپ ردرد   دوجوم   دوجوم یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه نتنآ   نتنآ وو   اهلکد   اهلکد یزاس   یزاس

1212
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نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001008000253 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277111 :: هرازه هرازه :: 1401/12/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت )  ) یتارباخم یاه  نتنآ  اه و  لکد  یزاس  هنیهب  تهج  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرادرب هرهب  تنواعم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,133,000,000 نیمضت :  غلبم 

11:00 تعاس : 1402/06/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت یا  هقطنم  قرب  تکرش  قرب ، یادهش  راولب  زارف ، یوک  زا  رتالاب  دابآ ، تداعس  نارهت ،  ، 1981969961 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

کیفارت6276977 تیریدم  زکرم و  هب  طوبرم  تازیهجت  زاس و  هریخذ  تباث ،  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و 
رهش رد 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرون6276980 ربیف  هکبش  هعسوت  تافلخت و  تبث  یتراظن ،  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  هحفص 13)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یتارباخم یتارباخم یاه   یاه نتنآ   نتنآ وو   اهاه   لکد   لکد یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001003038000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6277118 :: هرازه هرازه :: 1401/12/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طوبرم  تاقلعتم  هارمه  هب  رگشیامن  هنایار و  هاگتسد  دادعت 200  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

طوبرم تاقلعتم  هارمه  هب  رگشیامن  هنایار و  هاگتسد  دادعت 200  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/01/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

روما نامزاس  یرتسگداد ، یوربور  رواد ، نابایخ  نویامه ، باب  نابایخ  ینیمخ ، ماما  نادیم   ، 1114943661 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
روشک یتایلام 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1573 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش خیرات 1401/11/17  زا   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم تعاسات 13عبنم  - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276505 :: هرازه هرازه تعاس 14/30دکدک    - 1401/12/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر هیلوا 10/000/000/000  دروآرب  اب  کیفارت  لرتنک و  هرادا  زاین  دروم  ییامنهار  یاهولبات  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب  همان  تنامض  ای  یرادرهش و  صاخشا  هدرپس  باسح  هب  یدقن  زیراو  تروص  لایر  نیمضت 500/000/0000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنربه  دهعرب  یهگا  رشن  هنیزه 

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

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طوبرم طوبرم تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   رگشیامن   رگشیامن وو   هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد   2 00200 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

ییامنهار ییامنهار یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 175 ھحفص 13 
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رایرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093897000211 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276980 :: هرازه هرازه :: 1401/12/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایرهش  یرادرهش  یرون  ربیف  هکبش  هعسوت  تافلخت و  تبث  یتراظن ،  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ود لقادح  یاراد  تسیابیم  ناگدنهد  داهنشیپ  .دنشاب  ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  زا  اتفا  زوجم  یاراد  تسیابیم  ناگدنهد  داهنشیپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
.دنشاب  روشک  یا  هنایار  یفنص  ماظن  وضع  هباشم و  دادرارق 

.دنشاب هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هنیمز  رد  کیتام  روفنا  هبتر 2  لقادح  یاراد  تسیابیم  نایضاقتم 

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

خیرات زا  لبق  زور  کی  ار  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  تباب  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  لصا  تسیابیم  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
رایرهش یرادرهش  فکمه  هقبط  ینارسوبوتا  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  رد  عقاو  رایرهش  یرادرهش  یاهدادرارق  نامیپ و  روما  رتفد  لحم  هب  اه  تکاپ  ییاشگزاب 

.دش  دنهاوخ  هتشاذگ  رانک  هصقانم  زا  تروصنیاریغ  رد  .دنیامن  لیوحت 
14:30 تعاس : 1402/03/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رایرهش یرادرهش  داتس  نامتخاس  نمهب  ینارسوبوتا 22  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش ـ   ، 3351646751 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001096688000520 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:15عبنم تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277172 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تامدخ  حرش  دروآرب و  دانسا و  قبط  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,560,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  نیمضت :  تاحیضوت 

14:15 تعاس : 1402/03/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

گنیکراپ مراهچ  هقیط  تیاده –  نابایخ  یادتبا  یمطاف - ریشم  بالقنا -  نابایخ  زاریش ،   ، 7134947718 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تیاده - یتاقبط 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت وو   تافلخت   تافلخت تبث   تبث یتراظن ،  ،  یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 175 ھحفص 14 
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نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000282000116 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277204 :: هرازه هرازه :: 1401/12/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت )  ) نامرک بونج  یظافحتسا  هزوح  اههار  حطس  رد  لیردراگ  یزلف  ظافح  ارجا  حلاصم و  هیهت  تمرم و  ریمعت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیدجت )  ) نامرک بونج  یظافحتسا  هزوح  اههار  حطس  رد  لیردراگ  یزلف  ظافح  ارجا  حلاصم و  هیهت  تمرم و  ریمعت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
40,262,859,376 یلام :  دروآرب 

لایر   2,013,142,969 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/03/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 – تفریج یناشن : هب  نامرک  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   ، 7861785179 یتسپ :  دک  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هرامش 2 یتعنص  کرهش  یادتبا  _ نامرک هداج  رتمولیک 5 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001004572000101 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277944 :: هرازه هرازه :: 1401/12/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهار  تایلمع  تهج  یناتسمز  کمن  لمح  دیرخ و  هیهت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرادهار تایلمع  تهج  یناتسمز  کمن  لمح  دیرخ و  هیهت ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,760,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1402/03/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناحیروبا هاگتسیا  یناقاخ  هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنوامد  نابایخ  نارهن   ، 1647815981 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیفارت6276977 تیریدم  زکرم و  هب  طوبرم  تازیهجت  زاس و  هریخذ  تباث ،  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و 
رهش رد 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح اههار   اههار حطس   حطس ردرد   لیردراگ   لیردراگ یزلف   یزلف ظافح   ظافح ارجا   ارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت وو   تمرم   تمرم ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 1818

یرادهار یرادهار تایلمع   تایلمع تهج   تهج یناتسمز   یناتسمز کمن   کمن لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ هیهت ،  ،  هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 175 ھحفص 15 
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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

ناریا یمالسا  یروهمج  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

راگزور  :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/12/01  زا   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکیا  ) یراجت یاهالاک  یسرزاب  یاههاگتسد  یرادرب  هرهب  یزادنا و  هار  نیمأت ،  رد  راذگ  هیامرس  دنمناوت  یاهتکرش  صاخشا و  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ینویماک یر 

نکسا تمدخ  هئارا  یارب  نآ  زا  یرادرب  هرهب  ینویماک و  یر  سکیا  یاههاگتسد  سیورس  یرادهگن و  بصن و  هیهت  لحارم  هیلک  ماجنا  تهج  راذگ  هیامرس  بذج 
تاکرمگ رد  یراجت  یاهالاک 

یصاخشا ای  دنشابیم و  ناوخارف  عوضوم  اب  طبترم  ییارجا  قباوس  یاراد  هتشاد و  تیلاعف  هنیمز  نیا  رد  هک  طیارش  دجاو  یلخاد  یاهتکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - دنراد یراذگ  هیامرس  هب  لیامت  ینویماک  یر  سکیا  یاههاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  هنیمز  رد  لاعف  یاه  تکرش  یصصخت  ناوت  زا  هدافتسا  اب  هک 

هرادا لوا  هقبط  ناریا  یمالسا  یروهمج  کرمگ  یزکرم  نامتخاس  یمویق  گنشوهریما  دیهش  هچوک  بنج  جع )  ) رصع یلو  ترضح  نادیم  زا  رتالاب  نارهت -   :: سردآ سردآ
قاتا 109 زیهجت -  هعسوت و  لک 

82992290 :: نفلت :: WWW.irica.gov.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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1402/01/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6275627 :: هرازه هرازه :: 1402/01/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح  کینورتکلا  تظافح  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 22.390.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرزاب یسرزاب یاههاگتسد   یاههاگتسد یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار نیمأت ،  ،  نیمأت ردرد   راذگ   راذگ هیامرس   هیامرس دنمناوت   دنمناوت یاهتکرش   یاهتکرش وو   صاخشا   صاخشا ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
(( ینویماک ینویماک یریر   سکیا   سکیا  ) ) یراجت یراجت یاهالاک   یاهالاک

2020

تسارح تسارح کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 175 ھحفص 16 
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ریبکریما یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

AK-BID-P-1401-65 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

akpc.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6275667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  دوخ  عمتجم  یرتویپماک  هکبش  رازفا و  مرن  رازفا ، تخس  تامدخ  یریوصت و  تراظن  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.اهدادرارق یقوقح و  روما  مود ، هقبط  کالپ 21 ، یقرش ، یسیفن  نابایخ  یبونج ، یاهفارص  نابایخ  ایرد ، راولب  دابآ ، تداعس  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

.اهدادرارق یقوقح و  روما  مود ، هقبط  یرادا ، نامتخاس  ریبکریما ، یمیشورتپ  تکرش  تیاس 4 ، یمیشورتپ ، یداصتقا  هژیو  هقطنم  رهشهام ، - 2

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050272000059 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:01عبنم تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277170 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباب  یرادرهش  تاعالطا  یروانف  تیریدم  دحاو  یریوصت  شیاپ  ییانشور  مزاول  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  لباب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا  یروانف  هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,910,830,000 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   650,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1402/03/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لباب یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  تیالو - نادیم  لباب -  ، 4713666511 یتسپ :  دک  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا مرن   مرن رازفا ، ، رازفا تخس   تخس تامدخ   تامدخ وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2222

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تیریدم   تیریدم دحاو   دحاو یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ ییانشور   ییانشور مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 175 ھحفص 17 
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مالیا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091836000058 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277224 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامول  ناویا و  هردب  ، نارلهد ، نارهم یحاون  زاگ  تارادا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رامول  ناویا و  هردب  ، نارلهد ، نارهم یحاون  زاگ  تارادا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
43,179,559,700 یلام :  دروآرب 

لایر   2,158,990,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1402/03/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا  ، 6931634191 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005168000176 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6277273 :: هرازه هرازه :: 1401/12/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داتس  هناماس  سنارفنک  لرتنک و  نلاس  گنیروتینوم  متسیس  یناسر  زور  هب  ویتاروکد و  زیهجت ،  بصن و  الاک ، نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

داتس هناماس  سنارفنک  لرتنک و  نلاس  گنیروتینوم  متسیس  یناسر  زور  هب  زیهجت و  ویتاروکد ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,869,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/06/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یراس  ، 4814896564 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ تارادا   تارادا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

داتس داتس هناماس   هناماس سنارفنک   سنارفنک وو   لرتنک   لرتنک نلاس   نلاس گنیروتینوم   گنیروتینوم متسیس   متسیس یناسر   یناسر زور   زور هبهب   وو   زیهجت   زیهجت ویتاروکد ، ، ویتاروکد ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 175 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dtlzrmz9r9ka3?user=37505&ntc=6277224
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6277224?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ltpctrgy7ur35?user=37505&ntc=6277273
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6277273?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  لوا و  پاچ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 12  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زایتما  :: عبنم هبنشکیعبنم تعاس 12   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277954 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار  هبنشود  زور   - 1401/12/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لباب یرادرهش  تاعالطا  یروانف  تیریدم  دحاو  یریوصت  شیاپ  زاین  دروم  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  12/910/830/000 دروارب :

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   650/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لباب یرادرهش   :: سردآ سردآ

35156225-011 :: نفلت :: http//:www.babolcity.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیفارت6276977 تیریدم  زکرم و  هب  طوبرم  تازیهجت  زاس و  هریخذ  تباث ،  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و 
رهش رد 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرون6276980 ربیف  هکبش  هعسوت  تافلخت و  تبث  یتراظن ،  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  هحفص 13)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

عیزوت6277060 قوف  لاقتنا و  یاه  تسپ  زاین  دروم  لرتنک  تظافح و  تازیهجت  یکدی  لماک  هحفص 6)هعومجم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

اه6277228 هاگتسیا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هحفص 6)هناماس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تیریدم   تیریدم دحاو   دحاو یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

02-14011123 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6275606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Sophos دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 500/000  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 300/000/000  غلبم 

:: سردآ سردآ

هارمه 09126330018 هرامش  :: 81717838 و  نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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 07 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6275681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزاخم زا  یکی  یور  رب  شزومآ  یرازفا و  تخس  لفق  هارمه  هب   TANKMASTER2019 رازفا مرن  هاگتسد FBM-2180 و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی تفن  لاقتنا 

1101001105003383 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتعنص مدوم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدننک  نیمات  طسوت  یتسویپ ) کرادم   ) هدش تسویپ  مالعتسا  طیارش  ندومن  ظاحل  هجوت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31365156-034  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SophosSophos دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

TANKMASTER2019TANKMASTER2019 رازفا   رازفا مرن   مرن وو     FBM-2 180FBM-2 180 هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6275948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ.ددرگیم 3 لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  لاو  ریاف  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000756 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ مرخ  یمیحر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6275960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قبط  نارامیب  هدنورپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090649000031 زاین :  هرامش 

دابآ مرخ  یمیحر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09169562911 هرامش  دشاب  یم  یرابجا  لایر  غلبم 880/000/000  هب  همان  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813816314 یتسپ :  دک  یدازآ ،  نادیم  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336146-066  ، 33336151-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336151-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاو لاو ریاف   ریاف ناونع : : ناونع 2929

نارامیب نارامیب هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 3030

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

6275961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000130000086 زاین :  هرامش 

یسانشاوه لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618481477 یتسپ :  دک  پچ ،  تمس  راولب  یاهتنا  یمالسا  یروهمجراولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32653934-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32653937-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6275969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fortigate FG 60F لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکرش  یلصا  یتناراگ  اب 

ناگیار ینابیتشپ  تاموتا و  تیدپآ 
تنوم کر  تیک  هارمه  هب 

تسا هباشم  دک 
1101004013000277 زاین :  هرامش 

یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG-140-SH لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  هیارک 

دوش همیمض  هدوزفا  شزرا  یپک 
دوش  لیوحت  یلصاروتکاف  اب  سانجا 

ملاس  لیوحت  نامزو  یتناراکو  تلاصا  اب  سانجا 
زادرپراک عالطا  اب  یزاسمرس  لیوحت  لحم 

دشابیم ههام  هس  هیفصت 

3197619751 یتسپ :  دک  یزار ،  هسسوم  کراصح  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34570038-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34502853-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Fortigate FG 60FFortigate FG 60F لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6275996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم   SIP TRUNCK لاناک سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003691 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یضترم هدننک  هضرع  عجرم   NUUO یتراجت مان  یددع  هتسب 1  لاناک  ات 128  اقترا  لباق  ریواصت  لرتنکو  تراظن  یزکرم  هناماس  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

یرصان
هتسب 30 دادعت : 

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

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

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

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

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم   S IP TRUNCKSIP TRUNCK  لاناک لاناک سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3333

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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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ 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

6276183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرپ یراد  لته  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا دنرب  رکذ  // دشابیم هباشم  دکناریا  // تسویپ یاضاقت  حرش  قبط 

1101092179001894 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دنرپ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هبعج 2   DVD-9 GB عون دیوردنا  یسیون  همانرب  شزومآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابتعا / دشابیم هباشم  دکناریا  / ددرگ یرازگراب  اضما  رهم و  یاراد  هدش  پیات  هناگادج  امازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  / تسویپ اضاقت و  حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیلاعف هطیح  رد  / هصقانم زا  فذح  قوف  دراوم  تیاعر  مدع  / ییاشگزاب زا  دعب  زور  یلام 30 داهنشیپ 

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53340238-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشمالسا یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدقن ریغ  هدوزفا و  شزرا  اب  تسویپ  قبط  ناراکنامیپ  یبایزرا  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096113000017 زاین :  هرامش 

رهشمالسا یرادرهش  یرهشزبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زبس یاضف  یرادهگن  تبقارم و  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3313813899 یتسپ :  دک  نمهب ،  کراپ 22 لخاد  یبتجم  نسح  ماما  نابایخ  رهشمالسا - رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56365689-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56364890-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیون یسیون همانرب   همانرب شزومآ   شزومآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3434

ناراکنامیپ ناراکنامیپ یبایزرا   یبایزرا رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3535

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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زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6276402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1402 رد  ینیرفآراک  یتیریدم و  یزاجم  یشزومآ  یاه  هرود  یرازگرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001354000148 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1402/03/03 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3139945397 یتسپ :  دک   ، 66 کالپ مجنپ - رسای  نابایخ  ماما -  راگدای  راولب  - ینیمخ ماما  نادیم  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34645802-026  ، 34645822-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34645819-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروانف تاقیقحت و  مولع  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 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

6276867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  اه  لیاف  قاصلا  تسویپ  لیاف  قبط   1801f تیگ یتروف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام ود  باسح  هیوست 

1101000031000097 زاین :  هرامش 
یروانف تاقیقحت و  مولع   ترازو  هدننک :  رازگرب 

بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-1800F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  اه  لیاف  قاصلا  تسویپ  لیاف  قبط   1801f تیگ یتروف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام ود  باسح  هیوست 

1466664891 یتسپ :  دک  یبونج ،  نازوریپ  شبن  نازمره - -خ  نیدروخ راولب  -2 زاف برغ - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82233738-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88575632-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

14021402 لاس   لاس ردرد   ینیرفآراک   ینیرفآراک وو   یتیریدم   یتیریدم یزاجم   یزاجم یشزومآ   یشزومآ یاه   یاه هرود   هرود یرازگرب   یرازگرب ناونع : : ناونع 3636

1801180 1 ff  تیگ تیگ یتروف   یتروف ناونع : : ناونع 3737

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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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6277415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مناخ اب  یراذگ  تمیق  زا  لبق  افطل  ، تسویپ تاعالطا  دادرارق و  شیپ  قبط  یناتسرامیب  ، رامیب هدنورپ  60000 نکسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ لصاح  سامت  شریذپ  لوئسم   09124923263 یدارم

1101005950000078 زاین :  هرامش 
نارهت یوضر  تعیرش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یناتسرامیب یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هدنورپ 60000 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوئسم  09124923263 یدارم مناخ  اب  یراذگ  تمیق  زا  لبق  افطل  ، تسویپ تاعالطا  دادرارق و  شیپ  قبط  یناتسرامیب  ، رامیب هدنورپ  60000 نکسا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لصاح  سامت  شریذپ 

1385664451 یتسپ :  دک  یوضر ،  تعیرش  ناتسرامیب  یراکش  مکی  هاگیا  یوربور  یبونج  دابآرهم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66690348-021  ، 66636801-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66612131-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب ،، رامیب رامیب هدنورپ   هدنورپ 6000060000 نکسا نکسا ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 175 ھحفص 27 
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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 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

6277541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفن ترازو  تسارح  تیحالص  دات  تسیلرد  دیابامتح  هدنشورف  --- دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تسا - هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101093314000208 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیسر هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  یلاتسیرک 1  باق   DVD عون  Eset Endpoint Protection Advanced هلاس ود  اضقنا  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
سراپ شزادرپ  سیسر  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  شزادرپ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - دشاب یم  هام  کی  رثکادح  باسح  هیوست  - دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تسا - هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تفن  ترازو  تسارح  تیحالص  دات  تسیلرد  دیابامتح  هدنشورف 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Eset Endpoint Protection AdvancedEset Endpoint Protection Advanced  هلاس هلاس ودود   اضقنا   اضقنا سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تبرت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HIS یعیمجت دروبشاد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004688000269 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ - 

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

1401/12/03 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516915169 یتسپ :  دک  ینرق 1 ،  ینرق -  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

HISHIS یعیمجت   یعیمجت دروبشاد   دروبشاد ناونع : : ناونع 4040

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6275689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عنامالب ناسکی  ینف  تاصخشم  ییاراک و  اب  اهدنرب  ریاس  داهنشیپ.یتسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   POWER SUPPLY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  لخاد  تخاس  اب  تیولوا.تسا 

1101093631005789 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدیا سیدنت  نیتبآ  هدننک  هضرع  عجرم   HYDRO LOGIC هدنزاس عجرم   DATA LOGGER یتراجت مان   RT لدم کواه  رگالاتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس اب  تیولوا.تسا  عنامالب  ناسکی  ینف  تاصخشم  ییاراک و  اب  اهدنرب  ریاس  داهنشیپ.یتسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   POWER SUPPLY :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لخاد 

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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6275789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

143233 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناوت رگشیامن  لنپ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/25 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

POWER SUPPLY -  PLCPOWER SUPPLY -  PLC ناونع : : ناونع 4141

ناوت ناوت رگشیامن   رگشیامن لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6276421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسمار یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم  نامتخاس  یزاسدنمشوه  یشزومآ  هاگراک  هب  طوبرم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003576000154 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  یتساوخرد  تسیل  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

.تسا هدنشورف  هدهع  رب  رسمار  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم  ات  الاک  لاسرا  هنیزه  سانجا و  همیب  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09183656370: دیرخ لوئسم  هارمه  نفلت 

4817733541 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  - نیدلادجمالم نابایخ  - ادهش نادیم  - یراس - ناردنزام یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55249224-011  ، 33200272-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33200277-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tenders.nak-mci.ir :: عبنم :: 1401/11/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 14011123-04 هب  نویساربیلاک  تامدخ  هئارا  یا  هلحرم  ود  تمیق  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : دانسا شورف  غلبم 
500000

: همانتنامض غلبم 
لایر 600,000,000

:: سردآ سردآ

هارمه هرامش  نفلت 81717941 و  هرامش  هب  ینارجاهم  یاقآ  بانج   :: نفلت نفلت
09125775120

:: 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

رسمار رسمار یایا   هفرح   هفرح وو   ینف   ینف شزومآ   شزومآ زکرم   زکرم نامتخاس   نامتخاس یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه یشزومآ   یشزومآ هاگراک   هاگراک هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4343

نویساربیلاک نویساربیلاک تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راوک تشوگ ،  عمتجم  یاه  هاگتسیا  یجورخ  یاهرکیرب  رود  هار  زا  لرتنک  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000786 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هاگتسیا 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

افطل.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  نتشاذگ.دیئامرف  لصاح  سامت  اینردیح  سدنهم  یاقآ  هرامش 09171270924  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف 

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

32337119-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه هاگتسیا   هاگتسیا یجورخ   یجورخ یاهرکیرب   یاهرکیرب رود   رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 p/f: vibration monitoring sys تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MFR: B&N

.دشابیم هباشم  دکناریا 
دشابیم تسویپ  مالقا  حرش 

1101097847000588 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 

هوک زیر  نیهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اتسیچورپ  هدنزاس  عجرم   BR-3400057 لدم هکبش  گنیروتینوم  متسیس  یکدی  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 13 دادعت : 

1402/01/30 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

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

هکبش هکبش گنیروتینوم   گنیروتینوم متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  رهش  نیهاش  یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6275559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نودب یراذگ  تمیق  رهش ( نیهاش  یصصخت  کینیلک  یلپ  کیتاموتا  یتسد و  قیرح  یافطا  متسیس  یارجا  دیرخ و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ یم  لاطبا  دیدزاب 

1101030366000010 زاین :  هرامش 
رهش نیهاش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/20 زاین :  خیرات 
همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ار  رهش  نیهاش  یناشن  شتآ  هیدات  امتح  تکرش  / 09384023961 دیدزاب : یگنهامه  یارب  ددرگ / یم  لاطبا  دیدزاب  نودب  یراذگ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب اراد  افطا  متسیس  هنیمز 

 : یتسپ دک  رهش ،  نیهاش  یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  یقرش  یعرف 3  ادخهد -  نابایخ  رهش -  نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8316673311

45361647-031  ، 45221940-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45234252-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینیلک کینیلک یلپ   یلپ کیتاموتا   کیتاموتا وو   یتسد   یتسد قیرح   قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  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   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6276008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا   HEAT DETECTOR دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000583 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هناماس ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه 
ددع 1 دادعت : 

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

نویساربیلاک تخاس و  ربتعم  یاه  یهاوگ  هئارا  ددرگ  لاسرا  هناگادج  تروصب  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  رابنا  رد  دات  زا  سپ  زور  هیوست 45  تسیمازلا 

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: 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

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   HEAT DETECTORHEAT DETECTOR دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناقلاط ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6276057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نداد لیوحت  نتفرگ و  لیوحت  لحم.دشابیم  ههام  هس  تروصب  تخادرپ.دامرف  لصاح  سامت  هرامش 09123677994  اب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ناقلاط  رد  اهلوسپک 

1101091327000037 زاین :  هرامش 
ناقلاط نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   bueer لدم یناشن  شتآ  لوسپک  ژراش  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

رد اهلوسپک  نداد  لیوحت  نتفرگ و  لیوحت  لحم.دشابیم  ههام  هس  تروصب  تخادرپ.دامرف  لصاح  سامت  هرامش 09123677994  اب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  روتکاف  امتح.تسا  هدیدرگ  یراذگراب  تسویپ  هب  ژراش  تج  اهلوسپک  تسیل.دشابیم  ناقلاط 

3369116865 یتسپ :  دک  ناقلاط ،  ناتسرهش  زربلا  ناتسا  ناقلاط ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44724340-026  ، 44726065-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44726064-026 :: 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

دزی ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6276415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم  8 مالعتسا -  مرف  قبط  یناشن  شتآ  تاموزلم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100463000035 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاهیرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قیرح یافطا  لوسپک  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیدیئات یاراد  تسیاب  یم  مالقا  هدوزفا -  شزرا  یهاوگ  یراذگراب  یتسویپ -  کرادم  زا  مالعتسا  مرف  یراذگراب  لیمکت و  یدقن -  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دزی رهش  رد  لیوحت  دشاب -  یناشن  شتآ  یلم و  درادناتسا 

8949164713 یتسپ :  دک  دزی ،  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  نامتخاس  راثیا ، نابایخ  یتشد ، دیهش  راولب  دزی ، دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222701-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38220302-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4949

دروم دروم   88 مالعتسا -  -  مالعتسا مرف   مرف قبط   قبط یناشن   یناشن شتآ   شتآ تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6276623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  یط  لوسپک  گنلش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095076000075 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
صوصخم گنلش  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

قیرح یافطا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
قیرح یافطا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

 ( هر ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزاتمم یاه  تخادرپ  یگنیدقن و  هب  هتسب  هام  یلا 4  هس  یط  دات  هب  طونم  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6356148984 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هللا  تیآ  راولب  ینیمخ - ماماردنب  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52222020-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52222021-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 لوسپک   لوسپک وو   گنلش   گنلش ناونع : : ناونع 5151
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6276714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 :( تسویپ تساوخرد  قبط   ) یناشن شتآ  رایس  شکم  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001735 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   TOHATSU یتراجت مان   VE1500 لدم یناشن  شتآ  بآ  پمپ  دربراک  گنیلپوک  تناردیه و  پاپوس  نشکاس و  گنلیش  هعومجم  الاک :  مان 

راکزیهرپ بوقعی 
تس 3 دادعت : 

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

 :( تسویپ تساوخرد  قبط   ) یناشن شتآ  رایس  شکم  پمپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  داتس  هناماس  رد  ینف  داهنشیپ  هیارا 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138525-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ رایس   رایس شکم   شکم پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 5252
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زاوها هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یرادرهش  جنپ  هقطنم  حطس  رد  سگرن  نادیم  یرون  همیخ  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096424000045 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم 5  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک هرادا  زا  یراکنامیپ  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تکرش کرادم  هیلک  هئارا 

.دشابیم یمازلا  هارمه  هرامش  جرد 

6134938835 یتسپ :  دک  وردوخ ،  ینف  هنیاعم  بنج  یتشهب  دیهش  نابایخ  شبن  یمشاه  دیهش  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33397205-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33397203-061 :: 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

زاوها زاوها یرادرهش   یرادرهش جنپ   جنپ هقطنم   هقطنم حطس   حطس ردرد   سگرن   سگرن نادیم   نادیم یرون   یرون همیخ   همیخ یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 5353
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یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  متسیس  یزاس  تاموتا  یریگراب و  یاهوکس  یلیر و  هطوحم  رد  هدش  عطق  یاهلباک  تهج  نیزگیاج  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسب گنس 

1101091781000419 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دادرارق لیاف  - راک حرش   – گرب جنپریداقم  تروص  تسویپ (  کرادم  هب  هجوت  اب  قوف  حرط  ماجنا  یارب  عوطقم  تروصب  ار  دوخ  یداهنشیپ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگراب  هناماس  رد  ار  دنا ) هدش  ءاضماو  رهم  الک  هک  هطوبرم  کرادم  مامضناب   () یراکنامیپ ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  هارمهب 

9187793119 یتسپ :  دک  یوضر ،  سدق  ناتسآ  تاراشتنا  بنج  ثلاث -  ناوخا  داتسا  راولب  داجس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ متسیس   متسیس یزاس   یزاس تاموتا   تاموتا وو   یریگراب   یریگراب یاهوکس   یاهوکس وو   یلیر   یلیر هطوحم   هطوحم ردرد   هدش   هدش عطق   عطق یاهلباک   یاهلباک تهج   تهج نیزگیاج   نیزگیاج یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 5454
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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

6277409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب عیزوت  تکرش  قرب  قاتا  رورس و  قاتا  یارب  قیرح  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغناجیابرذآ

1101009003000238 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1402/03/24 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

قرب قرب عیزوت   عیزوت تکرش   تکرش قرب   قرب قاتا   قاتا وو   رورس   رورس قاتا   قاتا یارب   یارب قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع
یبرغناجیابرذآ یبرغناجیابرذآ

5555
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فیرش سدق  یصصخت  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   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک رواشم و  سدنهم  دیاات  زا  سپ  ههام  کی  هیوست  زکرم .  نیا  تسویپ  دادرارق  ینف و  تاصخشم  قبط  قیرح  افطا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زکرم ینف 

1101094494000055 زاین :  هرامش 
فیرش سدق  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندرک رپ  لیطعت  مایا  زجب  هزور  همه  یلا 14  تعاس 8  زا  یدزاب  ددرگیم .  لاطبا  مالعتسا  هژورپ  لحم  زا  دیدزاب  مدع  تروص  رد  تسا  یمازلا  یدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرایتخب یاقا  دیدزاب 09197367025  تهج  سامت  تسا .  یمازلا  هناماس  رد  یراذگراب  زیر و  هب  تمیق  ینف و  تاصخشم 

1643999311 یتسپ :  دک  فیرش ،  سدق  کینیلک  هیدیحو  نالبس و  نیب  دنوامد  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77841853-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77817040-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا ناونع : : ناونع 5656
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یدازآ هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6277665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا دیدزاب.دشابیم  قاصلا  دادرارق  طیارشو  دادرارق.قیرح  ئافطاو  مالعا  متسیس  یارجا  رب  تراظنو  یحارط  - هرواشم دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمظاک یگنهامه 09166009860 ..

1101094560000036 زاین :  هرامش 
یدازآ هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
رتم 400 دادعت : 

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

هعومجم زا  دیدزاب.دوش  قاصلا  تکرش  کرادمو  روتکاف  شیپ   . یوق هموزر  یاراد.حالصیذ  عجارمو  یناشن  شتآ  دات  درومو  ربتعم  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا 

1373913444 یتسپ :  دک  این ، ) نومزآ  ) مود همیب  نابایخ  یادتبا  جرک - صوصخم  هداج  یادتبا   - یدازآ نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44969284-021  ، 44632024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44631832-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ئافطاو   ئافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ربرب   تراظنو   تراظنو یحارط   یحارط -- هرواشم هرواشم دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 5757
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داباهم یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید   :: 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

6277741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود و  ددع - ود   FM200 کیتاموتا یزاگ  قیرح  افطا  ددع -  هس  شلبف  ریژآ  - ددع تسیب   Hwsd-01 لدمازگه میس  یب  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
میس یب  لرتنک  هاگتسد  ددع 

1101094428000085 زاین :  هرامش 
داباهم یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 

رتخاب نابات  رتسگ  کدف  هدننک  هضرع  عجرم   VTT60 لدم قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لرتنک هاگتسد  ددع  ود  و  ددع - ود   FM200 کیتاموتا یزاگ  قیرح  افطا  ددع -  هس  شلبف  ریژآ  - ددع تسیب   Hwsd-01 لدمازگه میس  یب  روتکتد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
میس یب 

5913813185 یتسپ :  دک  داباهم ،  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42235252-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42235252-044 :: 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

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

6277779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش قرب  قاتا  رورس و  قاتا  یارب  قیرح  یافطاو  نالعا  متسیس  یزاس  هدایپ  دیرخ و   ، یزاس درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009003000239 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1402/03/31 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

قیرح قیرح ِافطا   ِافطا وو   مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

تکرش تکرش قرب   قرب قاتا   قاتا وو   رورس   رورس قاتا   قاتا یارب   یارب قیرح   قیرح یافطاو   یافطاو نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   دیرخ   دیرخ  ، ، یزاس یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6277828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قباطم  اقیقد  یراس  یادهش  هاگدورف  رد  صقاون ) عفر  اه (  سکابریاف  قیرح و  ءافطا  یاهمتسیس  تناردیاه و  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001407000275 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

ینیمز تیاده  یناشن و  شتآ  هرادا  دات  هب  هدوب و  بسانم  تیفیک  یارادو  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یتساوخرد  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دسرب هاگدورف 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یراس  هاگدورف  ات  لمح  هنیزه 
یلضفا 09113530384 یاقآ  سامت :  هرامش 

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33718511-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراس یراس یادهش   یادهش هاگدورف   هاگدورف ردرد   صقاون ) ) صقاون عفر   عفر اهاه (  (  سکابریاف   سکابریاف وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   تناردیاه   تناردیاه یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 6060

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

6277881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیالاپ .ددرگ  هئرا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   detector تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مشش

1101097576000541 زاین :  هرامش 
مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

اراتسآ تراجت  نوسفا  هدننک  هضرع  عجرم   DETECTOR یتراجت مان   S3 لدم یتکرح  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1402/01/07 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

31318332-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  3737   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

za.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6275638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( OLT دروم  8 چوس ( تازیهجت  یروآ  عمجو  یزادنا  هارو  بصن  ژاتنوم ،  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتکرح یتکرح روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 6161

 ( ( OLTOLT دروم   دروم   88 چوس ( ( چوس تازیهجت   تازیهجت یروآ   یروآ عمجو   عمجو یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ژاتنوم ،  ،  ژاتنوم تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا همیب  یماهس  تکرش   :: 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 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

6275739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یورین رارقتسا  هارمهبرازفا  مرن  ( رنکسا ، رتنیرپ ، هنایار ،UPS، هکبش تازیهجت  ) یرازفا تخس  تازیهجت  هیلک  ینابیتشپ  ، ریمعت هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هبعش هتفه 2 مایا  رد  تقو  مامت  تروصب  ینف 

1101001356000003 زاین :  هرامش 
ناریا همیب  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

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

مق  ناتسا  رد  یموب  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنایار  هزوح  رد  طبترم  راک  هقباس  یسانشراک و  کردم  لقادح  یاراد  میقم  یورین 

یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  هقباس  یاراد  راکنامیپ 
دوش تخادرپ  راکنامیپ  طسوت  دادرارق  میقم و  یورین  همیب  قح 

دوش مالعا  هنایهام  تروصب  غلبم 

 : یتسپ دک  ناتسا ،  ناریا  همیب  یتسرپرس  هبعش  ریفس  نامتخاس  هداز  فجن  بارت  دیهش  ناتسرنه و  عطاقت  ناتسرنه  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3715664374

31014404-025  ، 37736969-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37738794-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یورین یورین رارقتسا   رارقتسا هارمهبرازفا   هارمهبرازفا مرن   مرن (( رنکسا رنکسا ،، رتنیرپ رتنیرپ ،، هنایار هنایار ،،UPSUPS ،، هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت )) یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک ینابیتشپ   ینابیتشپ ،، ریمعت ریمعت هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
هبعش هبعش 22 هتفه   هتفه مایا   مایا ردرد   تقو   تقو مامت   مامت تروصب   تروصب ینف   ینف

6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6275841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراددوخ یتساوخرد  لیاف  زا  ریغ  تاعطق  لاسرا  یزاس و  هباشم  زا.لماک  تاحیضوت  هارمه  هب  تسویپ  یلاسرا  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیریگب یرگید  هعطق  دوبن  هعطق  نیا  لاثم  روطب.دامن 

1101010003000131 زاین :  هرامش 
نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   K 710 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعطق نیا  لاثم  روطب.دامن  یراددوخ  یتساوخرد  لیاف  زا  ریغ  تاعطق  لاسرا  یزاس و  هباشم  زا.لماک  تاحیضوت  هارمه  هب  تسویپ  یلاسرا  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یراک  زور  روتکاف 15  تخادرپ..دیریگب  یرگید  هعطق  دوبن 

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88319794-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 6464
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نایوجشناد روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6275864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراددوخ یتساوخرد  لیاف  زا  ریغ  تاعطق  لاسرا  یزاس و  هباشم  زا.لماک  تاحیضوت  هارمه  هب  تسویپ  یلاسرا  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیریگب یرگید  هعطق  دوبن  هعطق  نیا  لاثم  روطب.دامن 

1101010003000132 زاین :  هرامش 
نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

شلیشوبا نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   TP LINK یتراجت مان   TL-WR740N لدم هکبش  تنیوپ  سسکا  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعطق نیا  لاثم  روطب.دامن  یراددوخ  یتساوخرد  لیاف  زا  ریغ  تاعطق  لاسرا  یزاس و  هباشم  زا.لماک  تاحیضوت  هارمه  هب  تسویپ  یلاسرا  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یراک  زور  روتکاف 15  تخادرپ..دیریگب  یرگید  هعطق  دوبن 

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88319794-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  رد  کی  هرامش  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 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

6275928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا میس   میس یبیب   هدنتسرف   هدنتسرف هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع 6565

 ( ( LEDLED  نویزیولت نویزیولت روتینام -  -  روتینام هنایار -  -  هنایار سیک   سیک تنیالک -  -  تنیالک نیت   نیت یرتویپماک (  (  یرتویپماک سانجا   سانجا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666
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هدهع هب  یتناراگ  لمح و  بصن و  هنیزه   . یلخاد دیلوت  سانجا  هیلک  تسویپ .  ینف  تاصخشم  قبط  یرتویپماک  سانجا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  یمازلا  الاک  هنومن  لاسرا  هدننک .  نیمات 

1101092953000020 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  کی  هرامش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  امیت  ناروف  هدننک  هضرع  عجرم  امیت  ناروف  هدنزاس  عجرم  نورته  یتراجت  مان   Mi350U لدم  Miter i3 رتویپماک ینیم  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
یلودبع ریما  هدنزاس  عجرم  یلودبع  ریما  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  اوآ  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245JN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
باهش هدننک  هضرع  عجرم  باهش  هدنزاس  عجرم  باهش  یتراجت  مان   LED50SHV26UFL لدم  in 50 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهع  هب  یتناراگ  لمح و  بصن و  هنیزه  .دنشاب  یلخاد  دیلوت  سانجا  هیلک  تسویپ .  ینف  تاصخشم  قبط  یرتویپماک  سانجا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دریذپ یم  تروص  زکرم   IT سانشراک دات  زا  سپ  تخادرپ  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  دشاب .  یم  یمازلا  الاک  هنومن  لاسرا  دشاب .  یم 

 : یتسپ دک  وردوخ ،  ناریا  یشزرو  یگنهرف  هعومجم  بنج  - دازآ ورس  کرهش  یجورخ   - جرک  - نارهت هارگرزب   14 رتمولیک نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1495613171

44782001-021  ، 44782000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44796270-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 175 ھحفص 50 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/athl8sw8z565s?user=37505&ntc=6275928
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6275928?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دنلبدیب زاگ  شیالاپ  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   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6275956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  دنلب  دیب  زاگ  شیالاپ  تکرش   DMR III ییویدار یاه  هکبش  یلیضفت  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202001223 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دصرد 100 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132529-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6275962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدیدرگ تسویپ  تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  هکبش  چیوس   3176810385 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا

1101093202001224 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   24TCL+2960 لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DMR I I IDMR I I I ییویدار   ییویدار یاه   یاه هکبش   هکبش یلیضفت   یلیضفت یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 6767

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6868
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6275973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ تساوخرد  قباطم  رگید  ملق  ود  هارمه  هبر  هاگتسد  دادعتب 5   cisco 3560 cx 1000 poe لدم تروپ  چیئوس 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هباشم دک  ناریا   ) یتسویپ

1101001609003838 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روپدمحم روصنم  هدننک  هضرع  عجرم   KVM-15XX لدم تروپ  هکبش 8   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 16 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تدوع یفیک  دات  مدع  یمازلا -  روتکافشیپ  یراک - زور  هیوست 60  هدننک -  نیمات  هدهعب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: 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   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6275978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کردم  قبط   WAN هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105003409 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدیمح دلاخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 3750  هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کردم  رد  هدش  رکذ  طیارش  الاک و  ینف  تاصخشم  الاک ، دادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32469013-076  ، 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

یتسویپ یتسویپ دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد قباطم   قباطم رگید   رگید ملق   ملق ودود   هارمه   هارمه هبر   هبر هاگتسد   هاگتسد   55 دادعتب   دادعتب   c isco 3560  cx 1000  poecisco 3560  cx 1000  poe لدم   لدم تروپ   تروپ   88 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
(( هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ))

6969

یتسویپ یتسویپ کردم   کردم قبط   قبط   WANWAN  هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7070
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قرش بونج  نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  قرشبونج  نهآ  هار  لک  هرادا  یتایلمع  یاه  متسیس  رورس  هاگتسد  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003603000116 زاین :  هرامش 

قرش بونج  نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زادرپ مایپ  یطابترا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  یتراجت  مان   KS470 لدم رورس   VPN هاگتسد الاک :  مان 

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

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

سپس لیمکت و  ار  دراوم  افطل  تسا .  هدش  جرد  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  مالعتسا  قیقد  تاصخشم  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف یرازگراب 

9816737777 یتسپ :  دک  قرش ،  بونج  نهآ  هار  لک  هرادا  یرهطم  دیهش  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31124493-054  ، 31134209-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31134209-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SFP لدبم و دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس   VPNVPN  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 7171

SFPSFP  وو لدبم   لدبم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272
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حلسم یاهورین  ییاضق  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6276092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  دادعت 15  هب   usb wifi TPLINLk tl-wn722n هکبش تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد دادعت 35  هب   pe21604 یرتم هناخ 5  شش  کینورتکلا  تراپ  یا  هنایار  قرب  ظفاحم 

1201090183000079 زاین :  هرامش 
حلسم یاهورین  ییاضق  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هاگتسد  دادعت 15  هب   usb wifi TPLINLk tl-wn722n هکبش تراک  - 
 . هاگتسد دادعت 35  هب   pe21604 یرتم هناخ 5  شش  کینورتکلا  تراپ  یا  هنایار  قرب  ظفاحم 

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

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

هدوزفا مالعتسا  همیمض  روتکاف  شیپ  ًامتح  دشابیم .  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  دشاب .  یرواف  ناسانشراک  دات  دروم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش لصاح  سامت  هرامش 09137511641  اب  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  دوش . 

1639673114 یتسپ :  دک  حلسم ،  اهورین  یئاضق  نامزاس  - یسودق دیهش  هارراهچ   - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82902442-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82902562-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

go.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/11/23   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fujikora 90اs ای  inno-view 7 لدم اب  نژویف  هاگتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 هناخ   هناخ شششش   کینورتکلا   کینورتکلا تراپ   تراپ یایا   هنایار   هنایار قرب   قرب ظفاحم   ظفاحم هاگتسد   - - هاگتسد   1515 دادعت   دادعت هبهب     usb usb wifi TPLINLk  tl-wn722nwifi TPLINLk  tl-wn722n هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع
هاگتسد هاگتسد   3535 دادعت   دادعت هبهب     pe2 1604pe2 1604 یرتم   یرتم

7373

fujikorafujikora اا   9090 ss ایای     inno-viewinno-view لدم  77   لدم اباب   نژویف   نژویف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7474
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سراف قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - تسا یمازلا  مالعتسا  گرب  ندرکرپ  -SDH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007000001146 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
انیس هنایار  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   FIBERHOME یتراجت مان   MULTIPLEXER SDH لدم یتارباخم   SDH رسکلپ یتلام  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32318617-071  ، 32319374-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32318408-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم   SDHSDH  رسکلپ رسکلپ یتلام   یتلام ناونع : : ناونع 7575

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

6276136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ ود  تسویپ (  طیارش  تاصخشم و  قبط  لوسنک -  لوژام /  رواپ  کر /  هکبش /  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000234 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش کر  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  یسررب  تساوخرد  الاک ،  دنرب  تاصخشم و  روتکاف و  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.الاک لیوحت  زا  سپ  زور  باسح 20  هیوست 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
دشاب یم  یمازلا  نایضاقتم  یارب  ناریا  تفن  یلم  تکرش  تسارح  زا  تیحالص  دیئات  ندوب  اراد  هجوت : 

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوسنک لوسنک لوژام /  /  لوژام رواپ   رواپ کرکر /  /  هکبش /  /  هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6276215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  دادعت   D79745 تلاوید یژراش  لیرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع کی  دادعت   BAMA102 هکبش لباک  رست 

ددع کی  دادعت  ارت  تیفرظ 2   ADATA HD710PRO لانرتسکا دراه 
1201003034000478 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسک زاوج  ای  یلم و  هسانش  ای  یداصتقا  دک  هئاراددرگ  یم  در  تساوخرد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یناما  سدنهم   64112432 نفلت اب  دوخ  تالاوس  یارب.دشاب  یم  یمازلا 

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112141-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6276224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانرتسکا لانرتسکا دراه   دراه -- هکبش   هکبش لباک   لباک رست   رست -- یژراش   یژراش لیرد   لیرد ناونع : : ناونع 7777

All in OneAll in One هنایار   هنایار هنایار -  -  هنایار تازیهجت   تازیهجت کرکر   هکبش -  -  هکبش تروپ   تروپ لنپ  2424   لنپ چپچپ   یریوصت -  -  یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس رگشزادرپ   رگشزادرپ ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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All in One - Rack -Camera تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050091000048 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناتسهل هدنزاس  روشک  تاعالطا  یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SX20 لدم یریوصت  یتوص و  متسیس  رگشزادرپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   N521.663 لدم هکبش  تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 45 قمع  U 9 عافترا ورو  حرط   in 19 درادناتسا اب  هنایار  تازیهجت  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

DELL یتراجت مان   U 42 زیاس لدم 4210  هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
سیرتام تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   AE203G-T i5 لدم  All in One هنایار الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5614995835 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  داهج  نادیم  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336030-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357353-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

6276226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

انث طخرب  تیوه  زارحا  نارازگراک  درکلمع  شرازگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000440 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدوزفا  شزرا  دشابیم و  رظان  طسوت  درکراک  دات  ساسا  رب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63977122-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

انث انث طخرب   طخرب تیوه   تیوه زارحا   زارحا نارازگراک   نارازگراک درکلمع   درکلمع شرازگ   شرازگ ناونع : : ناونع 7979

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6276272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  تسویپ  حرش  قباطم  دیاب  هدش  هئارا  یاهالاک  تاصخشم  دشاب و  یم  هباشم  اهدک  یمامت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  دش و  دهاوخ  فذح 

1101093676000031 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  راوزبس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهپس هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم   NEXANS یتراجت مان  یرتم  لوط   P6E-02803-1U لدم  CAT6 SFTP outdoor هکبش لباک  الاک :  مان 
رهش دنمشوه  هکبش  تاطابترا 

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

ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-23.5X-D لدم زیون  دض  سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK یتراجت مان   NET METAL 5 لدم  GHz 5/8 سناکرف سلریاو  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

نیدار جوم  ناروآون 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  اب  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  هیلک  - 2

تسا  راتخم  داهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  امرفراک  - 3
دشاب ربتعم  یتناراگ  تراک  یاراد  - 4

9613873114 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   – یلامش رارسا  نابایخ   – راوزبس راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222222-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44238110-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سلریاو سلریاو یتارباخم   یتارباخم لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار  - - زیون زیون دضدض   سلریاو   سلریاو شید   شید نتنآ   نتنآ هکبش - - هکبش لباک   لباک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8080

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

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

زا 175 ھحفص 60 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u7vkdaqpmtdu4?user=37505&ntc=6276272
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6276272?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ گرب  یراذگراب  لیمکت و  .تسا  هباشم  دکناریا  .تسویپ  تاصخشم  ساسا  رب  چیئوس  - لنپ - لیدبت - دراه - مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا

1101091432000253 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نابات تعنص  نیترآ  هدننک  هضرع  عجرم   SOLMATE یتراجت مان   Wifi لدم هنایار  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.تسیمازلا تسویپ  گرب  یراذگراب  لیمکت و  .تسا  هباشم  دکناریا  .تسویپ  تاصخشم  ساسا  رب  چیئوس  - لنپ - لیدبت - دراه - مدوم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5611581334 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743880-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743781-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6276461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Unifi AC LR سلریاو رتور  تنیوپ  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001020000095 زاین :  هرامش 

( ابتاس  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   2555W-AG2 لدم تنیوپ  سسکا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Unifi AC LR سلریاو رتور  تنیوپ  سسکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تنواعم ،  نامتخاس  - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1468611387

22092952-021  ، 88084771-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88362157-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسیمازلا .تسیمازلا تسویپ   تسویپ گرب   گرب یراذگراب   یراذگراب وو   لیمکت   لیمکت .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا .تسویپ   .تسویپ تاصخشم   تاصخشم ساسا   ساسا ربرب   چیئوس   چیئوس -- لنپ لنپ -- لیدبت لیدبت -- دراه دراه -- مدوم مدوم ناونع : : ناونع 8181

Unifi AC LRUnifi AC LR سلریاو   سلریاو رتور   رتور تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 8282
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6276892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم گرب  کی  تسویپ  هب...و  روک  یرونربیف 24 لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یرازگرابروتکاف  شیپ.دشابیم  هباشمدک  ناریا 

ددرگ مالعا  یلک  تروص  هبو  تسویپ  تسیل  ساسارب  یداهنشیپ  غلبم 
1101001407000274 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   UNINETCO یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   U3E10-10M1 لدم  m 1 لوط  LC-LC- OM3 یرونربیف دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ماک طابترا  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   UNINETCO
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52323114-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یداهنشیپ یداهنشیپ غلبم   غلبم ددرگ   ددرگ یرازگرابروتکاف   یرازگرابروتکاف شیپ.دشابیم   شیپ.دشابیم هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا تاصخشم   تاصخشم گرب   گرب کیکی   تسویپ   تسویپ هب...و   هب...و روک   روک یرونربیف  2424 یرونربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ مالعا   مالعا یلک   یلک تروص   تروص هبو   هبو تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ساسارب   ساسارب

8383
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6276908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهنشیپ ، دوش هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  ، 0130183 اضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ، ینف
1101093985009743 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   N102.117 لدم لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   NEXANS یتراجت مان   SM261297GH لدم تروپ  یرون 12  ربیف  لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ناتسزوخ هکبش  نمیا 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب یلام  ، ینف داهنشیپ  ، دوش هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  ، 0130183 اضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  ازجم 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل هبهب   عوجر   عوجر وو ( ...  ( ...  تروپ   تروپ   1212 یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک هدنرادهگن   هدنرادهگن دیرخ :  :  دیرخ   0 130 1830130183 اضاقت اضاقت ناونع : : ناونع 8484
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نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6277019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000425 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   MAXTOR یتراجت مان   ST380215AS لدم  GB 80 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  هدش  روهمم  یتساوخرد  کرادم  هیلک  .ددرگ  تیاعر  تامازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6277270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

انث طخرب  تیوه  زارحا  نارازگراک  درکلمع  شرازگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000440 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدوزفا  شزرا  دشابیم و  رظان  طسوت  درکراک  دات  ساسا  رب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63977122-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

انث انث طخرب   طخرب تیوه   تیوه زارحا   زارحا نارازگراک   نارازگراک درکلمع   درکلمع شرازگ   شرازگ ناونع : : ناونع 8686
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یبونج ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6277443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد عبانم  لحم  زا  تسویپ  مالعتسا  قبط  هکبش  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007011000580 زاین :  هرامش 

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

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9719866945 یتسپ :  دک  یبونج ،  ناسارخ  قرب  عیزوت  تکرش.یرادا  تیاس.مظعا  ربمایپ  راولب.دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32400570-056  ، 32400450-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32400456-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  یاراد  لماک  بصن  اب  متیآ  یتسویپ 3  لیاف  کرادم  تاصخشم و  قبط  لاوریاف  رورس و  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004526000191 زاین :  هرامش 

نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ارپاس یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FORTINET یتراجت مان   FAZ-200D لدم رزیالانآ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

تعنص
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
استپ هدننک  هضرع  عجرم   EMC-UNITY یتراجت مان   TB 1/8 تیفرظ  D3-2S10-1800 لدم  INTERNAL کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   FG-500E لدم هکبش  تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 
دنمشوه کتارفا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم 

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

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

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

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

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

33295774-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف وو   رورس   رورس مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888
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زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6277526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101001402000377 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/09 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6277603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  وریپ  لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001025000237 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
 . تسویپ لیاف  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه همه ی  روما - مرتحم  رادرابنا  دات  هناماس و  زاین  دروم  یاهتساوخرد  دانسا -  لیوحت  زا  سپ  هامکی  لقادح  هیوست  میرادن -  یدقن  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب یم  ریبکریما  هاگورین  دس و  لیوحت  لحم  دشاب -  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  اه 

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021  ، 8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یویو تیگ   تیگ چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8989

وریپ وریپ لباک   لباک 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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زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مالعتسا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 14:15  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش یرادرهش  یاه  نامتخاس  نیبام  یف  یرونربیف  ( Core  ) یاهروک ییاجباج  لاقتنا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دنوش یراذگراب  ناریا  داتس  هناماس  نامه  قیرط  زا  لیمکت ، زا  سپ  دندرگ و  دولناد  ناریا  داتس  هناماس  قیرط  زا  دیاب  دانسا  هیلک  تسا  رکذ  نایاش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6275606Sophos هحفص 19)دیرخ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6275681TANKMASTER2019 رازفا مرن  هحفص 19)هاگتسد FBM-2180 و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 19)لاوریاف6275961 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6275969Fortigate FG 60F هحفص 19)لاوریاف یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناتسرامیب6276123 میس  یب  یرارطضا  دک  مالعا  هناماس  یطابترا  عماج  هحفص 68)متسیس  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

62768671801f تیگ هحفص 19)یتروف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6277773HIS یعیمجت هحفص 19)دروبشاد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرادرهش یرادرهش یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس نیبام   نیبام یفیف   یرونربیف   یرونربیف ( ( CoreCore  ) ) یاهروک یاهروک ییاجباج   ییاجباج وو   لاقتنا   لاقتنا ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 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

6276123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا ) رهشوب تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدافتسا  تهج  تاقلعتم  هیلک  اب  هلاناک  میس 20  اب  دک 99  متسیس  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  ( تسه هباشم  دک 

1101095166000321 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  نایربجنر  سایلا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SWL10 لدم یناتسرامیب  میس  یب  یرارطضا  دک  مالعا  هناماس  یطابترا  عماج  متسیس  الاک :  مان 
نایربجنر سایلا  هدننک 

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

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  یزادنا و  هار  بصن و  هنیزه  - دوش دیق  روتکاف  شیپ  - دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09173760972 هرامش  - دشاب یم  دیحوت  ناتسرامیب  مج  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا  لیوحت 

7558174946 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  مج ،  ناتسرهش  رهشوب ،  ناتسا  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37623174-077  ، 37623003-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37625136-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب میس   میس یبیب   یرارطضا   یرارطضا دکدک   مالعا   مالعا هناماس   هناماس یطابترا   یطابترا عماج   عماج متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6276171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل رد  ینف  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  یالاک  دک.چنیاس  متسیس  هب  زهجم  چنیا )  43  ) یدیوردنآ یسمل  کسویک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101050153000021 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وتکادام دنمشوه  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  وتکادام  دنمشوه  هناماس  هدنزاس  عجرم   MADAKTO لدم یسمل  کسویک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوبق لباق  یتریاغم  هنوگ  چیه  تسویپ  تسیل  قبط  تاصخشم.ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ   . دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09167137821 .دشاب یمن 

6817717415 یتسپ :  دک  اه ،  هناخباتک  لک  هرادا  ییارحص  ناخ  دازآ  نابایخ  تیالو  راولب  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232148-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232148-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( چنیا چنیا   4343  ) ) یدیوردنآ یدیوردنآ یسمل   یسمل کسویک   کسویک ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درجورب یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  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 11 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6277852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لورکسا دنمشوه  یتاغیلبت  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095039000090 زاین :  هرامش 

درجورب یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدش تسویپ  تاصخشم  - 

نویساروکد ناملبم و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

هدنرب تروص  رد  هیلوا  تخادرپ  زا  دعب  دصرد  بصن و 50 زا  دعب  دصرد  یتخادرپ 50 دامن و  یراذگ  راب  روتکاف  شیپ  تمیق  مالعا  تهج  انمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  یزردوگ  یاقا  هرامش 09163669908  اب  لاوس  نتشاد  رد  یشیامزا و  تروص  هب  یرادهکن  ظفح و  هام  کی  ارجا و  ندش 

6917899769 یتسپ :  دک  ردام ،  کراپ  یاهتنا  جیسب  یرتم  نابایخ 45  درجورب  ناتسرل  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42468100-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42468102-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لورکسا لورکسا دنمشوه   دنمشوه یتاغیلبت   یتاغیلبت ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 11 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6276537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشمالاکدک  ) تسویپ تاصخشمودرادناتساربارب  میدسراخب  تاو  ینابایخ 35 غارچ  هاگتسد  1000 دادعتدیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004072000569 زاین :  هرامش 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیمولآ ناهفصا  ینواعت   W 35 یتشپ کال  ینابایخ  تساکیاد  یموینیمولآ  غارچ  الاک :  مان 

هلعش 1,000 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

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

دات هب  طونم  هدنرب  هب  غالبا   ) تسادنبروگ هداج  5 رتمولیک نادهازالاک  لیوحت  لحمو  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روالد یاقا  لاوس 09151413762 هنوگره  امود ه  تخادرپ.دنشابریناوترودنو  یمسر  هدنیامنای  هدننکدیلوت  طقف  ناگدننک  تکرش  طیارش  ( تساالاک

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 ،  شبن  هاگشناد -  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137341-05  ، 31137348-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31137050-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش تفه  هقطنم  رد  یقرش  یلحاس  نیرجاهم و  راولب  ناضمر  یوک  ، رادیپس رد  عقاو  هدایپ  رباع  یشک  طخ  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097241000082 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم 7  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1402/11/23 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ  دانسا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( مهم رایسب  تسیمازلا (  مزال  یاه  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  هئارا 

6174755179 یتسپ :  دک  تفه ،  هقطنم  یرادرهش  تفن  تکرش  هقبط  راهچ  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-061  ، 32256394-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32256392-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاو تاو 3535 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ هاگتسد   هاگتسد 10001000 دادعتدیرخ دادعتدیرخ ناونع : : ناونع 9595

هدایپ هدایپ رباع   رباع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

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

6276856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لکتفه ناتسرهش  ییاتسور  یلصا و  یاهروحم  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005585000001 زاین :  هرامش 

لکتفه یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

لگتفه رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هباشم  راک  هقباس  یاراد  دیاب  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنکیم صخشم  امرفراک  ار  راک  نامز  تیعقوم و 

6496113167 یتسپ :  دک  یاهداج ،  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  ادهش  یوک  هداج ی  یادتبا  لگتفه ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-061  ، 43582327-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43582327-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ فجن  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دابآ فجن  یرادرهش  ود  هقطنم  رهش  روما  دحاو  تهج  لودج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090286000112 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  دابا  فجن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دنمزارف دادرهم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 نلاگ ینابایخ  لودج  گنر  الاک :  مان 

نلاگ 15,000 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  همیمض  تسویپ  تسیل  رد  مزال  طیارش  تسا -  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8514614661 یتسپ :  دک  دابآ ،  فجن  یزکرم  یرادرهش  یرادرهش ، هارراهچ  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابآ  فجن  دابآ ،  فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42640041-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42640555-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهروحم اهروحم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع بصن   بصن ناونع : : ناونع 9797

لودج لودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6277489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رباعم  لودج  یزیمآ  گنر  یارب  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مرگ  ولیک  دیفس 250  گنر 
مرگ  ولیک  یکشم 200  گنر 

مرگ  ولیک  یبآ 200  گنر 
مرگ ولیک  درز 200  گنر 

1101093398000038 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  روار  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ   kg 25 بلح یلودج 090  دیفس  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
بلح 1 دادعت : 

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

ددرگ لاسرا  تسویپ  رد  یداهنشیپ  تمیق  لاسرا  ماگنه  رد  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7651814544 یتسپ :  دک  روار ،  یرادرهش  رویرهش  نابایخ 17  روار  روار ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33722030-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33724830-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم لودج   لودج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارب   یارب گنر   گنر ناونع : : ناونع 9999

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

6277494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمأت تیحالص  هک  یناگدننک  نیمأت  ناگدننکدیلوت و  ناگدنشورف  (، کنات نشاکو  ینمیا  هکشب   ) ینمیا مالقا  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .. حالصیذ عجارم  زا  اردادرارق  عوضوم  مالقا 

1101001162000221 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالقا نیمأت  هنیمز  ردربتعم  بسک  یهاوگ  یاراد  ای  دنشاب ، نامزاس  نیا  دأت  درومودنشاب  مالقا  هضرعایدیلوت  درادناتسا  همانیهاوگ  هتشاد و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنراد تکرش  قح  ، دنشاب ملاعتسا  عوضوم 

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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(،(، کنات کنات نشاکو   نشاکو ینمیا   ینمیا هکشب   هکشب  ) ) ینمیا ینمیا مالقا   مالقا لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 100100

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

6277530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدنشورف (، بسچ یا و  هبرگ  مشچ  یرنف ، یکیفارت  هناوتسا  ، یا هلژ  طورخم  ، خیم لگ   ) ینمیا مالقا  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.. نیمأت  تیحالص  هک  یناگدننک  نیمأت  ناگدننکدیلوت و 

1101001162000222 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد ای  دنشاب ، نامزاس  نیا  دأت  درومودنشاب  مالقا  هضرعایدیلوت  درادناتسا  همانیهاوگ  هتشاد و  حالصیذ  عجارم  زا  اردادرارق  عوضوم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنراد تکرش  قح  ، دنشاب ملاعتسا  عوضوم  مالقا  نیمأت  هنیمز  ردربتعم  بسک  یهاوگ 

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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایدیمح 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 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

6277623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا طئارش  قبط  بوغرم  عون  زا  درس  یکیفارت  گنر  اب  ایدیمح  رهش  حطس  رباعم  یکیفارت  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091392000053 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  ایدیمح  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8949166688 یتسپ :  دک  یرفعج ،  هللارصن  دیهش  نابایخ  - یتشد نسح  جاح  دیهش  راولب  دزی - دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222283-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38222282-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( بسچ بسچ وو   یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ یرنف ، ، یرنف یکیفارت   یکیفارت هناوتسا   هناوتسا ،، یایا هلژ   هلژ طورخم   طورخم ،، خیم خیم لگلگ    ) ) ینمیا ینمیا مالقا   مالقا لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 10 110 1

درس درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر اباب   ایدیمح   ایدیمح رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یکیفارت   یکیفارت یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 102102

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6277794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یرهش  ییاسانش  ولبات  گنربش  بسچرب و  میمرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000298 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

.دوش  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  تسویپ  یاهلیاف 
.ددرگ یم  تمیق  لاطبا  بجوم  هاگشورف  تکرش و  کرادم  تسویپ  مدع 

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاسانش ییاسانش ولبات   ولبات گنربش   گنربش وو   بسچرب   بسچرب میمرت   میمرت ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز هاگدورف  هطوحم  لوادج  یزیما  گنر  یارجاو  هیهت  هب  تبسن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003860000060 زاین :  هرامش 
نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 
هزورپ 1 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریز یراک و  هناطب  یارجاو  هیهت  عبرم 2 . رتم  لوط 900 هب  امرف  راک  دات  دروم  ربتعم  دنرب  زا  بوغرم  لودج  صوصخم  گنر  یارجاو  هیهت  هب  تبسن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نادهاز هاگدورف  هطوحم  تهج  امرف  راک  دات  هب  عبرم  رتم  لوط 100  هبزاین  دروم  یزاس 

9815959376 یتسپ :  دک  نادهاز ،  هاگدورف  یرهطم -  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33213730-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33213730-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

6277967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ناتسا برغ  یعر  یاه  هار  یزاس  نمیا  تهج  یرپسرسو ) ریگ  هبرض  ، هرهم چیپ و   ) تاقلعتم لیردراگ و  هیاپ  لیوحتو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
...یناگدننک نیمأت  ناگدننکدیلوت و  ناگدنشورف ،

1101001162000220 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق عوضوم  مالقا  هضرع ی  ای  دیلوت  درادناتسا  همانیهاوگ ی  یاراد  هتشاد و  حالصیذ  عجارم  زا  ار  دادرارق  عوضوم  مالقا  نیمأت  تیحالص  هک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنراد تکرش  قحدشاب  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاسدأت  دروم  نینچمه  دنشاب و 

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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگدورف هاگدورف هطوحم   هطوحم لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 104104

اهاه هار   هار یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یرپسرسو ) ) یرپسرسو ریگ   ریگ هبرض   هبرض ،، هرهم هرهم وو   چیپ   چیپ  ) ) تاقلعتم تاقلعتم وو   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ لیوحتو   لیوحتو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون 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

6277983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئزجود گنر  اب  یکیفارت  مئالع  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000358 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم   600 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

افلج یقرش ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  ذخا  هتفس )  ای  کچ   ) یکناب نیمضت  مالعتسا  رد  یداهنشیپ  غلبم  لک  دصرد  غلبم 5  مالعتسا  هدنرب  زا  .دوش  مادقا  تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیواز یاقآ  رظان  سدنهم   09143920161

7134786187 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یقرش ، لدعم  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32280080-071  ، 32308244-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32308244-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یئزجود یئزجود گنر   گنر اباب   یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا ینف  یداصتقا و  یاه  کمک  یراذگ و  هیامرس  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   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6275550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  ییاجباج  لقن و  لمح و  تاقلعتم ، هیلک  هیهت  .تسویپ  تسیل  قباطم  ییوشک  کیتاموتا  برد  یزادنا ، هار  بصن ، هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدننک  نیمأت 

1101003056000065 زاین :  هرامش 
ناریا ینف  یداصتقا و  یاه  کمک  یراذگ و  هیامرس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ارامات کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   S7000 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یزلف  ییوشک  هدنوش  زاب  عیرس  یگنیکراپ  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

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

.دامن رکذ  زین  ار  دوخ  نفلت  رتشیب  یگنهامه  روظنم  هب  .دیریگب  سامت  نفلت 39902011  هرامش  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114943661 یتسپ :  دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  ترازو  هرامش 4 - نامتخاس  - رواد خ  ینیمخ - ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39902152-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967073-021 :: 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

ناتسرال ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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

6275565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ناتسرامیب  لمع  قاتا  مود  زاف  کیتاموتا  یاه  برد  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030438000142 زاین :  هرامش 

ناتسرال ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
تسویپ  1 دادعت : 

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

راک سیورس  مازعا.دشاب  هتشاد  تماقا  لحم  رد  اهرد  بصن  زا  سپ  زور  لقادح.دشاب 15  یم  هدنشورف  هدهع  هب  تماقا  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ریش ماج  یاقآ  سامت 09177820979  هرامش.دشاب  یم  دعب  هام  ود  تخادرپ  - یرادهگن سیورس و  تهج  تعاس  فرظ 12 

7431975566 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52348087-071  ، 52344724-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52344724-071 :: 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

ییوشک ییوشک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 107107

لمع لمع قاتا   قاتا مود   مود زاف   زاف کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 108108
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ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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

6275567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط  بختنم  بعش  تهج  یقرب  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005540000063 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
لامش ریوصت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MASTER لدم  1x1 m داعبا هزیناولاگ  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا .  هدش  رکذ  مالعتسا  هگرب  رد  یقرب  هرکرک  برد  ینف  تاصخشم  هدش و  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  مالعتسا ،  هگرب  یرازگراب  مدع  تروص  رد  دنیامن ، یرازگراب  هناماس  رد  لیمکت و  ار  مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  - 2

6133963119 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  لک  هرادا  طارقس  هیناما خ  زاوها  ناتسزوخ  ناریا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360050-061  ، 33367000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336896-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بعش بعش تهج   تهج یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا 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

6275946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یلصا  یدورو  یا  هشیش  هریاد  مین  یلخاد و  تخت  ییوشک  ییا  هشیش  یقرب  یاهبرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003365000232 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   4x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیلخت  یریگراب و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنک یم  قرف  تساوخرد  هب  انب  الاک  هیلخت  لحم 

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و 

8158184411 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هرامش 13  هچوک  رهمگرزب  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32665411-031  ، 32607047-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611887-031 :: 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

ییوشک ییوشک ییا   ییا هشیش   هشیش یقرب   یقرب یاهبرد   یاهبرد ناونع : : ناونع 1101 10

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

6276162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  زاف 19* مهد  هاگشیالاپ  ** یقرب برد  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  تسویپ 

1101097684000566 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   4x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

09171703733-07731466291 نفلت : 
تسا دات  دروم  لخاد  تخاس  امازلا "

دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

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

یقرب یقرب برد   برد 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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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هارو  بصن  ارمه  هب  تسویپ  طیارش  قبط  تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب  یقرب  یمونیمولآ  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001362 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یا هرکرک  برد  الاک :  مان 

عبرم رتم  31 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط یراک  زور  هیوست 60 دشابیم  تساوخرد  قبط  هدش  دیئات  دکناریا  هئارا  هب  فظوم  هدنرب  تسا  یمازلا  یعامتجا  نیمات  باسح  اصافم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ طیارش 

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

34524832-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6276482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  اسرد  یاه  برد  هدنزاس  تکرش  اب  تیولوا  / اسرد یقرب  یاه  برد  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005429000072 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  اسرد  یاه  برد  هدنزاس  تکرش  اب  تیولوا  / اسرد یقرب  یاه  برد  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
داژن 09188418938 ذلیعامسا  سدنهم 

6931831447 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32246633-084  ، 33331610-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330006-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ارمه   ارمه هبهب   تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   یقرب   یقرب یمونیمولآ   یمونیمولآ هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 1121 12

اسرد اسرد یقرب   یقرب یاه   یاه برد   برد تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 113113

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

6277303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  الاکدک  ناریا  دنمشوه / ییوشک  یاهبردو  یبوچ  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094110000019 زاین :  هرامش 

ناگداش ناتسرهش  یتایلام  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
برد لارام   UPVC ییالول رد  الاک :  مان 

ددع 17 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یدقن دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   3x8 m داعبا ینهآ  ینلاس  ییوشک  رد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
عجرم برد  انیس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  برد  انیس  یتراجت  مان   IR3649 لدم  210x100 cm داعبا مرچ  بوچ و  سنج  بوک  مرچ  هسمل  رد  الاک :  مان 

یراتخم اضریلع  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6431789159 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  ناگداش خ  ناگداش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53722505-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53724228-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه ییوشک   ییوشک یاهبردو   یاهبردو یبوچ   یبوچ برد   برد ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزرواشک یاه  هدروآرف  یرهش و  لغاشم  یهدناماس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب ناتسیس و 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دودح 3*4 داعبا  اب  ینویت  یریجنز  دیاس  روتوم  اب  تقرس  دض  پآ  لور  یقرب  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092548000017 زاین :  هرامش 

یزرواشک یاه  هدروآرف  یرهش و  لغاشم  یهدناماس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

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

دشاب یم  رادرب  هرهب  هدهع  رب  بصن  مزاول  مامت  بصن و  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاسکی تازیهجت  روتوم و  تنامض 

لورکآ هغیت 100 
تقرس دض  یدالوف  یرتم  یتناس  لیر 10 

ینوی  یت  یریجنز  دیاس  روتوم 
لماک یزادنا  هار  بصن و 

9818754173 یتسپ :  دک  یلضاف ،  دیهش  راولب  یاهتنا  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33517392-054  ، 33517626-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33516804-054 :: 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

44** دودح  33 دودح داعبا   داعبا اباب   ینویت   ینویت یریجنز   یریجنز دیاس   دیاس روتوم   روتوم اباب   تقرس   تقرس دضدض   پآپآ   لور   لور یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6277725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، نامدنگ بعش  تیگ  لور  کیتاموتا  یاه  برد  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسا چ و ب  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دیامن مادقا  درکرهش  یدعس  ناغان و  ورهگ ،  یجادلب ، 

1101003340000116 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یرایتخب  لاحمراهچ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هبعش  55 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناغان و ورهگ ،  یجادلب ،  نامدنگ ،  بعش  تیگ  لور  کیتاموتا  یاه  برد  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسا چ و ب  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیامن مادقا  درکرهش  یدعس 

8817715141 یتسپ :  دک  مرحم ،  نادیم 12  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225116-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240164-038 :: 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

تیگ تیگ لور   لور کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6277762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، نجورب ریدغ  بعش  تیگ  لور  کیتاموتا  یاه  برد  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسا چ و ب  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دیامن مادقا  ناجشروس  ناسراف و  هبندارف ، 

1101003340000117 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یرایتخب  لاحمراهچ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هبعش  44 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناسراف و هبندارف ،  نجورب ،  ریدغ  بعش  تیگ  لور  کیتاموتا  یاه  برد  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسا چ و ب  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیامن مادقا  ناجشروس 

8817715141 یتسپ :  دک  مرحم ،  نادیم 12  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225116-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240164-038 :: 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

بعش بعش تیگ   تیگ لور   لور کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6277780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، نایک نب ،  بعش  تیگ  لور  کیتاموتا  یاه  برد  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسا چ و ب  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دیامن مادقادرکرهش  شناد  ریصن و  هجاوخ  راولب 

1101003340000118 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یرایتخب  لاحمراهچ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هبعش  44 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریصن و هجاوخ  راولب  نایک ،  نب ،  بعش  تیگ  لور  کیتاموتا  یاه  برد  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسا چ و ب  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیامن مادقادرکرهش  شناد 

8817715141 یتسپ :  دک  مرحم ،  نادیم 12  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225116-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240164-038 :: 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 دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بعش بعش تیگ   تیگ لور   لور کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رمشاک ناتسرهش  دابا  قزر  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6275812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قباطم  یریوصت  شیاپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096062000015 زاین :  هرامش 

رمشاک ناتسرهش  یزکرم  شخب  دابا  قزر  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
راکتعارز رذابا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   HW2244-HS-BU لدم  mp 4 ناوخ کالپ  هکبش  تحت  بآ  دض  بش  رد  دید  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 

راکتعارز رذابا  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
راکتعارز رذابا  هدننک  هضرع  عجرم  راکتعارز  رذابا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SFTY25JID1536JHYU لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

راکتعارز رذابا  هدننک  هضرع  عجرم  راکتعارز  رذابا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GQLITE5 لدم  GHZ 5 سناکرف میس  یب  اتید  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 28 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  راکتعارز  رذابا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   HW2244-HS-BI لدم  mp 4 هکبش تحت  بآ  دض  بش  رد  دید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

راکتعارز رذابا 
هاگتسد 13 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  لیمکت و  یگدروخ  طخ  نودب  یتسیاب  تسویپ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9671953479 یتسپ :  دک  دابآ ،  قزر  یاتسور  تشد -  حرف  شخب  رمشاک -  ناتسرهش  یوضر -  ناسارخ  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55194091-051  ، 55123000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55123000-051 :: 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

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19
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ناتسدرک ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6275965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

dh-ipc- تلوب نیبرود   - dh-ipc-hfw1431sp-s4 ماد نیبرود   - dhi-nvr4216-4ks7 لدم هب   NVR - 2- ارت شفنب 4  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قامشاب کرمگ  رد  ددع  مادک 6 ره  زا   hdbw2230ep-s-s2

1101003544000035 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 

زیهجت هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   TB 4 تیفرظ  Purple WD20PURZ لدم هنایار  دربراک  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
قرش ترامع  نارتسگ  ریوصت 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   NVR4216-4K لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
نارهت ماب  تراجت  ایلیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DAHUA یتراجت مان   IPC-HFW2100 لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   IPC 90650C29WD-AIZ لدم تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

قامشاب  یزرم  کرمگ  رد  یزادنا  هار  بصن و  تهج  تسویپ  تاصخشم  اب   NVR دراه و هتسبرادم ، نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رظن  دم  تسویپ  تاصخشم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یارب   : هجوت

دشاب یم  یمازلا  بصن  تمیق  مالعا  اب  هارمه  روتکاف  شیپ  جرد 

6614736771 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا  یرادناتسا  بنج  ینیمخ  ماما  جدننس خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177749-087  ، 33177745-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33177745-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

dh- ipc-dh- ipc- تلوب تلوب نیبرود   نیبرود  - - dh- ipc-hfw1431sp-s4dh- ipc-hfw1431sp-s4 ماد   ماد نیبرود   نیبرود  -  - dhi-nvr42 16 -4ks7dhi-nvr42 16 -4ks7  لدم لدم هبهب     NVRNVR - - 22 -- ارت ارت   44 شفنب   شفنب دراه   دراه ناونع : : ناونع
hdbw2230ep-s -s2hdbw2230ep-s -s2

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 175 ھحفص 91 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/v425cfa5qd9u4?user=37505&ntc=6275965
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6275965?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


بونج نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6276023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزیناکم تالآ  نیشام  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001251000110 زاین :  هرامش 

بونج نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتعنص تازیهجت  تالآ و  نیشام  بصن  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133894891 یتسپ :  دک  بونج ،  نهآ  هار  لک  هرادا  (- نهآ هار  ) ترجه نادیم  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332280-061  ، 33335035-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335054-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا بالقنا  ینف  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6276458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاع یتناراگو  تیفیک  اب  یتسویپ  مرفو  تسیل  قبط  نآ  یبناج  مزاولو  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093704000004 زاین :  هرامش 

یمالسا بالقنا  ینف  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2,415 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ ادتبا  دنیامن  تکرش  زربلاو  نارهت  نکاس  یاهتکرش  افطل  دیریگب  سامت  یدمحا  سدنهم  یاقآ   09126193452 هرامشاب لاوس  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یرازگراب  دعبو  رداص  روتکاف 

1373636471 یتسپ :  دک  ملعم ،  نادیم  ملعم -  راولب  یدیعس -  هلا  تیآ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56945637-021  ، 66319946-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66319941-021 :: 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

هزیناکم هزیناکم تالآ   تالآ نیشام   نیشام ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 12 112 1

یلاع یلاع یتناراگو   یتناراگو تیفیک   تیفیک اباب   یتسویپ   یتسویپ مرفو   مرفو تسیل   تسیل قبط   قبط نآنآ   یبناج   یبناج مزاولو   مزاولو نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 122122
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ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6276790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  نمض  رد  تسویپ  یصوصخ  طیارش  اب  قباطم  یزکرم  رابنا  دنمشوه  تظافح  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000537 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لتاراف  هدنزاس  عجرم   ATS10K لدم دنمشوه  چوس  تظافح  لرتنک و  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هدش  تبث  دک  ناریا  دشابیم  دودرم  هطوبرم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  تسیمازلا و  هناماس  رد  تمیق  زیلانا  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  هناماس 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یصوصخ   یصوصخ طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم یزکرم   یزکرم رابنا   رابنا دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6277038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  بوغرم -  یناریا   DVR 5MP Channell تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ 

1101092113000938 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

عجرم  TONIV هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TONIV یتراجت مان   DVR 8ch TO-D-3863-5MP لدم لاتیجید   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
یبجر یلع  هدننک  هضرع 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید   DVRDVR شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 124124

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

6277339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکیف تلاب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000134 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
IPC 2125 LE-ADF28KM لدم ویو  ینوی  دنرب  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  36 دادعت : 

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

هیلک تارداص .  هعسوت  کناب  یزکرم  نامتخاس  نیتناژرآ  نادیم  لیوحت  ربتعم ،  یتناراگ  اب  هارمه  الاک  ددرگ ، یراذگ  تمیق  هدش  هتساوخ  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم سانشراک  دات  زا  سپ  هیوست  دشابیم .  هدنشورف  هدهع  هب  لمح و ....  یاه  هنیزه 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکیف سکیف تلاب   تلاب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 125125

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 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

6277422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تاصخشم  قبط   ) اسف یکشزپ  مولع  یزاجم  نلاس  رد  بصن  اب  ارمه  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001305 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدنرب هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک  دشابیم  یمازلا  ناکم  زا  دیدزاب   ( تسویپ تاصخشم  قبط   ) اسف یکشزپ  مولع  یزاجم  نلاس  رد  بصن  اب  ارمه  هتسبرادم  نیبرود  - 

دشابیم یمازلا  یراجت  تمالع  تبث  همان  یهاوگو  یرادرب  هرهب  هناورپ  لصا  اب  ربارب  یپک  هیارا  دوش  هدناوخ  تسویپ  دشابیم 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

تسیل  1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  هاگشناد  زاین  دروم  کرادم  هیاراو  بصنوالاک  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف یگنهامه  تهج  هرامش 09173303491 یراک  زور  یس 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53353615-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ) ) اسف اسف یکشزپ   یکشزپ مولع   مولع یزاجم   یزاجم نلاس   نلاس ردرد   بصن   بصن اباب   ارمه   ارمه هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: 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   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6277587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000185 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  ود  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: 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

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: 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   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6277595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000187 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  ود  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: 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

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 127127

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 128128

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6277670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاناک لرتنک 12  تومیر  هارمه  هب  تیال  راتسا  ددع   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092750000033 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  جونهک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا تعنص  نافرع  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   ESERFAN یتراجت مان   2/2x2/75 m زیاس هرپ  لدم 32  امن  دیشروخ  ینیئزت  هزاس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

جونهک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7881953377 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  راولب  جونهک  جونهک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43203012-034  ، 43232111-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43232111-034 :: 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  یروانف  تاقیقحت و  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 07 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030411000064 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دشابیم رابنا  رد  دوجوم  همیمض  لیاف  رد  تاصخشم  اب  ماد  نیبرود   17 میراد ) زاین  تلاب  نیبرود  و7  ماد ) نیبرود  دادعت 1  ) همیمض لیاف  رد  زاین  دروم  مالقا  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
نامتخاس  1 دادعت : 

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

یزادنا و ار  بصن و  زا  دعب  یراک  زور  تخادرپ 20   / لاس ات 2  تاعطق  ضیوعت  تنامض  / طرش دیق  نودب  راک  ماجنا  نسح  تنامض  / یمازلا دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردیح 09128052057 مناخ  ناشخرد  یاهدادعتسا  زکرم  لاصو پ56  زرواشک خ  راولب  هژورپ  راولب  سردا  / ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  / دات

1417653769 یتسپ :  دک  هقبط 6 ،  نارهت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633655-021  ، 81633676-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81633664-021 :: 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

لاناک لاناک   1212 لرتنک   لرتنک تومیر   تومیر هارمه   هارمه هبهب   تیال   تیال راتسا   راتسا ددع   ددع   2 020 ناونع : : ناونع 129129

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 130130
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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 " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هپس 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 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

6277902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهلیافءاضماورهم.ددرگ یم  تدوع  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  تسویپ  لیاف  قبط  یتسیاب  الاک  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا 

1201001345000002 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ یاهلیاف  قبط  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  165 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لودج لیمکتوءاضما  رهم و  ، تسا یمازلا  نآ  دافم  هیلک  تیاعرو  هدوب  تسویپ  لیاف  تامازلا  قباطم  یتسیاب  الاک   ، هدش هدافتسا  هباشم  الاکدکز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  تدوع  انیع  الاک  کناب  ینف  هتیمک  طسوت  الاک  دات  مدع  تروص  رد  تسا  یمازلا  هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  لیاف 

6813763761 یتسپ :  دک  کناب ،  هار  راهچ  هر - )  ) ینیمخ ماما  خ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33323101-066  ، 33301107-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33305417-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

لاتیجید6277038  DVR شخپ طبض و  هحفص 89)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6275965dh-ipc- ماد نیبرود   - dhi-nvr4216-4ks7 لدم هب   NVR - 2- ارت شفنب 4  دراه 
dh-ipc-hdbw2230ep-s-s2 تلوب نیبرود   - hfw1431sp-s4

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دوخ دوخ یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد صوصخم   صوصخم ینزوس   ینزوس زنل   زنل لوه   لوه نیپ   نیپ نیبرود   نیبرود لاناک -  -  لاناک   88 زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ماد -  -  ماد لسکیپ   لسکیپ اگم   اگم   44 نیبرود   نیبرود دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع
ماد ماد لسکیپ   لسکیپ اگم   اگم   55 نیبرود   نیبرود زادرپ -  -  زادرپ

131131
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) wimwim  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج.مرترپیاه دنرب   Cap هارمه هب  ، گنلیش نودب   ( چروت هندرگ  نژِیسکا ( زاگ  اب  یبآریز  شرب  امسالپ  چروت.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Plasma Cutting : Company: ESAB هاگتسد

1101092297001513 زاین :  هرامش 
ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   WIM یتراجت مان   IPS56 لدم امسالپ  شرب  یراکشوج  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

سپ تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .تسیمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مالعتسا و  مرف  لیمکت  تسویپ ،  تاصخشم  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Plasma Cutting : Company: ESAB یبآ ریز  امسالپ  شرب  هاگتسد  تهجدشاب  یم  الاک  یفیک  ینف و  دیئات  لیوحت و  زا 

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

32571025-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

wim :: 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

6276583Cap هارمه هب  ، گنلیش نودب   ( چروت هندرگ  نژِیسکا ( زاگ  اب  یبآریز  شرب  امسالپ  چروت  دیرخ 
Plasma Cutting : Company: ESAB هاگتسد تهج.مرترپیاه  دنرب 

هحفص 100) )  w imwim

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاگتسد هاگتسد تهج.مرترپیاه   تهج.مرترپیاه دنرب   دنرب   CapCap  هارمه هارمه هبهب   ،، گنلیش گنلیش نودب   نودب  ( ( چروت چروت هندرگ   هندرگ نژِیسکا ( ( نژِیسکا زاگ   زاگ اباب   یبآریز   یبآریز شرب   شرب امسالپ   امسالپ چروت   چروت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
Plasma Cutting : Plasma Cutting : Company: Company: ESABESAB

132132
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناوریش قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6275577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوریش یبیکرت  لکیس  خاگورین   v94.2 یهاگورین یاهدحاو  لوزاگ  تخوس  ریسم  ههار  جنپ  ولو  لاب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001477000116 زاین :  هرامش 

ناوریش قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GRECON یتراجت مان   A50 لدم قیرح  مالعا  جنس  تبوطر  روتوم و  نژولاه و  پمال  ولو و  لاب  هدننک  لرتنک  هعومجم  الاک :  مان 

بونج زبس  حول  هدننک 
تس 4 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددجم دنیامن و  اضماو  رهم  لیمکتار و  تسویپ  دانسا  دیاب  امازلا  ناگدنهدداهنشیپ  دشابیم ، یراذگتمیق  رد  تدحو  تهج  افرص  هدش  رکذ  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  اهنآ  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دننک  یراذگراب  هناماس  رد 

9465115389 یتسپ :  دک  ناوریش ،  ناچوق .  هداج  رتمولیک 12  ناوریش ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36343546-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36343550-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: 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

لکیس6275577 خاگورین   v94.2 یهاگورین یاهدحاو  لوزاگ  تخوس  ریسم  ههار  جنپ  ولو  لاب  دیرخ 
یبیکرت

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

نکاما6277203 زا  یشخب  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یحارط ،  هژورپ 
اگدورف

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6277741 ِافطا  مالعا و  تازیهجت  هحفص 33)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یبیکرت یبیکرت لکیس   لکیس خاگورین   خاگورین   v94.2v94.2 یهاگورین   یهاگورین یاهدحاو   یاهدحاو لوزاگ   لوزاگ تخوس   تخوس ریسم   ریسم ههار   ههار جنپ   جنپ ولو   ولو لاب   لاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

2001005867000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6277226 :: هرازه هرازه :: 1401/12/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  لمح  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشمرخ  یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  لمح  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
120,034,822,355 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,001,741,118 نیمضت :  غلبم 

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

رهشمرخ یدرونایردو  ردنب  لک  هرادا   - یدولوم دیهش  نادیم  رهشمرخ   ، 6415913141 یتسپ :  دک  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6275864 تنیوپ  سسکا  میس  یب  هدنتسرف  هحفص 46)هدنریگ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6276461Unifi AC LR سلریاو رتور  تنیوپ  هحفص 46)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لرتنک6277226 سسکا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  لمح  هحفص 102)دیرخ  سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6275812 شیاپ  تازیهجت  هحفص 89)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن لمح   لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6277769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا یلام  ینف و  تاصخشم  هئارا  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  - هکبش تحت  گنیجیپ  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000523 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
الاک دنیآرف  امیل  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   ZIZTEL هدنزاس عجرم   ZIZTEL یتراجت مان   PAGA لدم گنیجیپ  یتوص  متسیس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم  افرص  ، یتساوخرد یاضاقت  تاصخشم  .2

یحلاص مناخ   09177055069 ینف : تالاوس  تهج  سامت  هرامش  .3
یردیح یاقآ  ( 071  ) دک  38132472 سامت : هرامش  . 4

.دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  .5

7179896315 یتسپ :  دک  ناگنازرف ،  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132222-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6277769 تحت  گنیجیپ  متسیس  هحفص 103)دیرخ  گنیجیپ  ( گنیجیپ

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

هکبش هکبش تحت   تحت گنیجیپ   گنیجیپ متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135

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

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

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

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

6275786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا هدنشورف  هدهع  رب  رازفا  مرن  یور  رب  بصن  لمح و  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  ددرت  لرتنک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ 
1101003143001196 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک   SUPREMA هدنزاس عجرم   SUPREMA یتراجت مان   face station 2 لدم تراک  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

ریدغ شزادرپ  حرط و  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

شیپ هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  رازفا  مرن  یور  رب  بصن  لمح و  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  ددرت  لرتنک  هاگتسد  نیوا  هاگتمادن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف 

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22121717-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراک تراک وو   هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6277314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  جراخ  ددرت  نژیسکا  لوسپک  ریش  ددع  لخاد و 100  ددرت  نلتیسا  زاگ  لوسپک  ریش  ددع  لماش 100  ملق  2 زاین تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناخ  086-33492838 تسویپ

1101092447001498 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا زاگ  ریش  یدیلوت  زاگ  جورخ  دورو و  نازیم  هدننک  میظنت  نژیسکا  لوسپک  ریش  الاک :  مان 
تس 200 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست مالقا  / کیکفت  هب  یلام  داهنشیپو  لماک  ینف  تاصخشم  لاسرا  هدنشورف / هدهع  هب  لمح  هنیزه  / دنزاش هاگشیالاپ  الاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام کی  زا  شیب  لیوحت  نامز  رد  دادرارق  دقع  هلومحم / لک  لاسرا  زا  لبق  هدنرب  فرط  زاالاک  هنومن  لاسرا  الاک / داتو  لیوحت  زا  سپ  باسح 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492701-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تراک6275786 هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هحفص 16)هاگتسد  ددرت  ( ددرت

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

ددرت6277314 نلتیسا  زاگ  لوسپک  ریش  لماش  ملق  2 هحفص 16)زاین ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرون6276980 ربیف  هکبش  هعسوت  تافلخت و  تبث  یتراظن ،  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  هحفص 13)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرون6276980 ربیف  هکبش  هعسوت  تافلخت و  تبث  یتراظن ،  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  هحفص 13)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ددرت ددرت نلتیسا   نلتیسا زاگ   زاگ لوسپک   لوسپک ریش   ریش لماش   لماش ملق   ملق 22 زاین زاین ناونع : : ناونع 137137
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 19 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  رهشوب (  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  دنمشوه  لفق  رورس و  قاتا  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسا

1101004047000433 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم تمیق و  داهنشیپ  مرف  دشاب 3 - یم  تسویپب  ینف  تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  مرف  تسا 2 - هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  دننکن  یراذگراب  ار  هدش  هتساوخ  کرادم  هک  یاه  خساپ  هب  ددرگ 4 - یراذگراب  اددجم  ءاضما و  رهم و  لیمکت ،  ینف 

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: 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

کینیلک6275559 یلپ  کیتاموتا  یتسد و  قیرح  یافطا  متسیس  یارجا  دیرخ و  هحفص 33)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لکیس6275577 خاگورین   v94.2 یهاگورین یاهدحاو  لوزاگ  تخوس  ریسم  ههار  جنپ  ولو  لاب  دیرخ 
یبیکرت

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

نیباک6275874 موف  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ،  لمح ، هیهت ، یحارط ،
گنر

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زا6276385 رهشوب (  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  دنمشوه  لفق  رورس و  قاتا  برد  دیرخ 
 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

دروم6276415  8 مالعتسا -  مرف  قبط  یناشن  شتآ  تاموزلم  هحفص 33)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   رهشوب (  (  رهشوب ناتسا   ناتسا یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات نامرد   نامرد تیریدم   تیریدم دنمشوه   دنمشوه لفق   لفق وو   رورس   رورس قاتا   قاتا برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
((

138138
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6276623 یافطا  لوسپک  هحفص 33)گنلش و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نکاما6277203 زا  یشخب  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یحارط ،  هژورپ 
اگدورف

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قاتا6277409 رورس و  قاتا  یارب  قیرح  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یزاس  درادناتسا 
یبرغناجیابرذآ قرب  عیزوت  تکرش  قرب 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6277655 هحفص 33)افطا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6277665 ئافطاو  مالعا  متسیس  یارجا  رب  تراظنو  یحارط  - هرواشم هحفص 33)دادرارق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6277741 ِافطا  مالعا و  تازیهجت  هحفص 33)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قاتا6277779 رورس و  قاتا  یارب  قیرح  یافطاو  نالعا  متسیس  یزاس  هدایپ  دیرخ و   ، یزاس درادناتسا 
تکرش قرب 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگدورف6277828 رد  صقاون ) عفر  اه (  سکابریاف  قیرح و  ءافطا  یاهمتسیس  تناردیاه و  یزاسهب 
یراس یادهش 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مالعا و6277953 متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن  لمح ، هیهت  یحارط ، تهج  راکنامیپ  باختنا 
گنر نیباک  موف  قیرح  یافطا 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

تسارح6275627 کینورتکلا  تظافح  نیبرود  هحفص 16)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاگ6277224 تارادا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  تازیهجت  هحفص 16)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اه6277228 هاگتسیا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هحفص 6)هناماس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسا6276008 هباشم  دک  ناریا   HEAT DETECTOR هحفص 33)دیرخ قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6277741 ِافطا  مالعا و  تازیهجت  هحفص 33)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتکرح6277881 هحفص 33)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لمع6275565 قاتا  مود  زاف  کیتاموتا  یاه  برد  یارجا  حلاصم و  یاهمتسیسهیهت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 79) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تیگ6277725 لور  کیتاموتا  یاه  برد  یاهمتسیسیارجا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 79) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

بعش6277762 تیگ  لور  کیتاموتا  یاه  برد  یارجا  یاهمتسیسیراذگاو  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 79) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

بعش6277780 تیگ  لور  کیتاموتا  یاه  برد  یاهمتسیسیارجا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 79) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6275953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط  بختنم  بعش  تهج  گنیروتینام  تیلباق  اب  ریگدزد  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005540000065 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم ینف و  هدننک  هضرع  عجرم   APK SIEM یتراجت مان  تاعالطا  تینما  دادیور و  تیریدم  دربراک   All in one لدم  SIEM گنیروتینام متسیس  الاک :  مان 

ریوک نازادرپ  نما 
ددع 27 دادعت : 

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

 . تسا هدش  رکذ  مالعتسا  هگرب  رد  رظن  دروم  تاصخشم  هدش و  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  مالعتسا ،  هگرب  یرازگراب  مدع  تروص  رد  دنیامن ، یرازگراب  هناماس  رد  لیمکت و  ار  مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  - 2

6133963119 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  لک  هرادا  طارقس  هیناما خ  زاوها  ناتسزوخ  ناریا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360050-061  ، 33367000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336896-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: 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

بعش6275953 تهج  گنیروتینام  تیلباق  اب  ریگدزد  متسیس  هحفص 109)دیرخ  ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

بعش بعش تهج   تهج گنیروتینام   گنیروتینام تیلباق   تیلباق اباب   ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6276182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب هشقن  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050150000151 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  دنرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راختفا هرهاط  هدننک  هضرع  عجرم   MERRYPAL یتراجت مان   SJA40 لدم یرادرب  هشقن  یموینیمولآ  هیاپ  هس  الاک :  مان 

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

داژن نویامه  رهچونم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SOUTH هدنزاس عجرم   SOUTH یتراجت مان   AGR5 لدم  m 5 یموینیمولآ صخاش  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
سراپ زادرپ  وئژ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LEICA یتراجت مان   NA720 لدم یرادرب  هشقن  بای  هیواز  الاک :  مان 

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

ماگشیپ قیقد  نایدار  هدننک  هضرع  عجرم   LEICA یتراجت مان   D510 لدم یساکع  نیبرود  رزیل m 200 و  درب  اب  یسدنهم  یرزیل  رتم  عون  جنس  هلصاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دنمیار زادرپ  ناکم  هدننک  هضرع  عجرم  دنمیار  زادرپ  ناکم  هدنزاس  عجرم   RayMax-Pro لدم یرادرب  هشقن   GPS/GNSS هدنریگ الاک :  مان 

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

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  لیمکت و  یرادرهش  اهب  مالعتسا  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418618711 یتسپ :  دک  دنرم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  قرب  هار  راهچ  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42253315-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42253318-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب هشقن   هشقن مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 140140

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   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6276379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لسکیپاگم 4 ماد نیبرود  ، هاگتسد رتیاف 20 کراد  لدم   2T6692-4I لدم لسکیپاگم  تلاب 6 نیبرود  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد ویو 20 رلاک  لدم  1347G0L لدم

1101000001000241 زاین :  هرامش 
یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 

نپاژ هدنزاس  روشک  ناریا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان  دک 48889498   DSC-W570/P لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

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

لسکیپاگم 4 ماد نیبرود  ، هاگتسد رتیاف 20 کراد  لدم   2T6692-4I لدم لسکیپاگم  تلاب 6 نیبرود  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   * دشابیم ههامود  هیوست   * هاگتسد ویو 20 رلاک  لدم  1347G0L لدم

 : 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

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسارح6275627 کینورتکلا  تظافح  نیبرود  هحفص 16)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6275812 شیاپ  تازیهجت  هحفص 89)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6275965dh-ipc- ماد نیبرود   - dhi-nvr4216-4ks7 لدم هب   NVR - 2- ارت شفنب 4  دراه 
dh-ipc-hdbw2230ep-s-s2 تلوب نیبرود   - hfw1431sp-s4

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادرب6276182 هشقن  مالقا  هحفص 16)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

تلاب6276379 هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

یلاع6276458 یتناراگو  تیفیک  اب  یتسویپ  مرفو  تسیل  قبط  نآ  یبناج  مزاولو  هحفص 89)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کیفارت6276977 تیریدم  زکرم و  هب  طوبرم  تازیهجت  زاس و  هریخذ  تباث ،  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و 
رهش رد 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

تلاب تلاب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 141141

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

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

یرون6276980 ربیف  هکبش  هعسوت  تافلخت و  تبث  یتراظن ،  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  هحفص 13)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سکیف6277339 تلاب  هتسبرادم  هحفص 89)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاصخشم6277422 قبط   ) اسف یکشزپ  مولع  یزاجم  نلاس  رد  بصن  اب  ارمه  هتسبرادم  نیبرود 
 ( تسویپ

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 89)نیبرود6277587 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 89)نیبرود6277595 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6277792 رادم  نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 89)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زنل6277902 لوه  نیپ  نیبرود  لاناک -  زاس 8  هریخذ  هاگتسد  ماد -  لسکیپ  اگم  نیبرود 4  دیرخ : 
ماد لسکیپ  اگم  نیبرود 5  زادرپ -  دوخ  یاه  هاگتسد  صوصخم  ینزوس 

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   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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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   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6275950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا   . ددرگ یراذگتمیق  یتسویپ  کرادمزاین  یلک  حرش  اب  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

1101092935001026 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

داژن ول  امسط  یدریو  هلا  دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   DATA STORAGE SYSTEM یتراجت مان   QUANTUM LTO 800GB لدم لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/24 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

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6275981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - نرک کت  62 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009763 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 142142

یپوکسلت یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات  - - نرک نرک کتکت   6262 ناونع : : ناونع 143143

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

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

زا 175 ھحفص 113 
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  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 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

6276131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضف یرادهگنو  یمومع  تفاظن  ، ینف تاسیسات  یرادهگنو  ظفح  ، یرادهگنو ظفح  ، وپد ، هیلخت ، تفایرداهرابناروما تیریدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراداروما ماجناو  رابنا  یکیزیف  تظافح  ، زبس

1101001014000677 زاین :  هرامش 
روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هنایهام 3 دادعت : 

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

تظافح ، زبس یاضف  یرادهگنو  یمومع  تفاظن  ، ینف تاسیسات  یرادهگن  ظفح و  ، یرادهگنو ظفح  ، وپد ، هیلخت ، تفایرد ) اهرابناروما تیریدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09133791395 .تسویپ کرادم  قباطم  طیارش  ریاس.تسا  یمازلا  هناماسرددانسا  یکینورتکلا  ءاضماو  رهم  - 1( یراداروما ماجناو  رابنا  یکیزیف 

ههام 3 دادرارق.یبیبح

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32454772-034  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  - نرک کت  50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009765 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ وو   یرادرابنا   یرادرابنا ناونع : : ناونع 144144

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات -- نرک نرک کتکت   5050 ناونع : : ناونع 145145

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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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 13 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276842 :: 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  هیه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  یتایلام  مان  تبثو  روتکاف  شیپ 

1101005998000020 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 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحمرد لیوحت  یعراز  یگنهامه 09127473385   :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6276916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  - نرک کت  64 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009774 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 هیه   هیه ناونع : : ناونع
دوش دوش تسویپ   تسویپ یتایلام   یتایلام مان   مان تبثو   تبثو روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ

146146

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات 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 175 ھحفص 115 
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6277499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باختنا تمیق  نالعا  تهجو  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  ، SSD تیاباگیگ یکینورتکلا 800  کسید  هاگتسد  دیرخ 35  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدیدرگ 

1101001017000786 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان  هنایار  یزاس  هریخذ  دربراک   D4-2SFXL-800 کسید دراه  الاک :  مان 
زیراک هدیا  نف و  هدننک 

ددع 35 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  مالعتسا  زا  تکرش  فذح  بجوم  یتساوخرد  کرادم  لاسرا  مدع  دشاب -  یم  تسویپ  لیاف  قباطم  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SSDSSD  تیاباگیگ تیاباگیگ   800800 یکینورتکلا   یکینورتکلا کسید   کسید هاگتسد   هاگتسد   3535 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 148148
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ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

nas تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000166 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ACTIDATA هدنزاس عجرم   ACTIDATA یتراجت مان   actiNAS 800 لدم  NAS زاس هریخذ  الاک :  مان 

ناریا تعنص 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

0916306545 .تسا تسویپ  ینف  تاصخشم  لیاف.تسا  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - nas :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NASNAS زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 149149
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رزخ 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 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

6277581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ راهچ  تسویپ (  طیارش  تاصخشم و  قبط  نامزاس  یاه  هداد  زا  نیالنآ  یریگ  نابیتشپ  دنیارف  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000235 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 32 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یمن  یسررب  تساوخرد  الاک ،  دنرب  تاصخشم و  روتکاف و  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  زور  باسح 20  هیوست 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  هنیزه 
تسیمازلا ناریا  تفن  یلم  تکرش  تسارح  زا  تیحالص  دیئات  ندوب  اراد  : هجوت

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: 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

زاس6275950 هحفص 112)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یپوکسلت6275981 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - نرک کت  هحفص 112)62 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس6276131 هریخذ  هحفص 112)یرادرابنا و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6276158 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  - نرک کت  هحفص 112)50 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

اناپ6276842 ههام  یتناراگاب 24  qnap ts-464-4g لدم هکبش  تحت  زاس  هریخذ  هاگتسدکی  هیه 
دوش تسویپ  یتایلام  مان  تبثو  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دک  ناریا  کسید  نودب 

هحفص 112) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6276916 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 هحفص 112)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

زاس زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 150150

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 " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیفارت6276977 تیریدم  زکرم و  هب  طوبرم  تازیهجت  زاس و  هریخذ  تباث ،  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و 
رهش رد 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6277499SSD تیاباگیگ یکینورتکلا 800  کسید  هاگتسد  هحفص 112)دیرخ 35  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6277537NAS زاس هحفص 112)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6277581 هحفص 112)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زنل6277902 لوه  نیپ  نیبرود  لاناک -  زاس 8  هریخذ  هاگتسد  ماد -  لسکیپ  اگم  نیبرود 4  دیرخ : 
ماد لسکیپ  اگم  نیبرود 5  زادرپ -  دوخ  یاه  هاگتسد  صوصخم  ینزوس 

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6275532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 151151
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ناهفصا ناتسا  هبعش 4  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6275746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش اب  ماهبا  هنوگره  تروص  رد  هدوب و  دوجوم  تساوخرد  تسویپ  رد  تاحیضوت  هیلک  یمارگ  هدننک  نیمات  هجوت  لباق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دیریگب سامت  یرادا  تاعاس  رد   09137129163

1101092293000004 زاین :  هرامش 
ناهفصا راهچ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GREEN 2009 لدم  P5 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   KING یتراجت مان   DDR4 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم   GUANGDONGCHANGHONGELECTRICS هدنزاس عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225JN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 
راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک 

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

موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i1000A4 لدم  A4 زیاس یزیمور  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

زورب تروصرد  هدوب و  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ملاس  حیحص و  تروص  هب  تساوخرد  لحم  ات  لیوحت  لمح و  یریگراب  هنیزه  ینوناق و  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  ملاس  تروص  هب  اددجم  عوجرم و  یا  هنیزه  چیه  نودب  یتساوخرد  دراومرد  بیع  هنوگره 

8133775714 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  راهچ  هبعش  دابآ  سابع  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32351770-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32336587-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام یزیمور -  -  یزیمور رنکسا   رنکسا هنایار -  -  هنایار رورس   رورس مرمر   هنایار -  -  هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 152152

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

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

زا 175 ھحفص 120 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/eq2sndxyvh62d?user=37505&ntc=6275746
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6275746?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6275795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپ 380 چا  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001434 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 لدم یپ  چا  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ناریا  زاگ  یلم  تکرش   AVL وضع دیاب  امتح  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش  دشابیم .  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هب  هتسباو  فاوخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6275824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  دات  دروم  تسویپ  تساوخرد  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000342 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

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

فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09127745357 هرامش  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   - فاوخ نمهب  ناتسرامیب 22  رابنا  لیوحت   - هاگشناد لاور  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9561747671 یتسپ :  دک  فاوخ ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  رصعیلو -  راولب  ملعم -  نادیم  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

380380 یپیپ   چاچا   رورس   رورس ناونع : : ناونع 153153

هنایار هنایار هکبش   هکبش رورس   رورس ناونع : : ناونع 154154

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

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

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

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

6275851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس کسید  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003146000012 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ددرگ  لیوحت  لیتیر  کپ  تروص  هب  ربمان  تراپ  قبط  دیاب  تخس  اه  کسید  یمامت  - 

(12HPE300GB SAS 15K SFF SC DS HDD (870753-B21
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییانیم یاقآ  کناب  سانشراک  نفلت  ددرگ  - تسویپ  مه  روتکاف  شیپ  دشاب -  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دشاب - یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09375534906

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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 155155

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6276104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط   Tape جیرتراک یپ و  چا  رورس  کسید  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091845000046 زاین :  هرامش 

دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
عجرم دنلیات  هدنزاس  روشک   DELL هدنزاس عجرم  لانرتنیا  عون   DELL یتراجت مان   7.2K RPM NLSAS 12Gbps لدم  TB 2 تیفرظ کسید  دراه  الاک :  مان 

هنایار رورس  دربراک  ایشرپ  هنایار  تاروگیز  یروآ  نف  هدننک  هضرع 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
کوتیا نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   NEC یتراجت مان   Tape Storage T09 لدم  TB 27 تیفرظ هنایار  ویارد  پیت  الاک :  مان 

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

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یورسخریم سدنهم  یاقآ  ینف :  سانشراک  .دشاب  یم  تفن  ترازو  تسارح  هیدیئات  ندوب  اراد  مالعتسا  رد  تکرش  مزال  طرش  تسا  حیضوت  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرگ یم  یفرعم  رتشیب  یگنهامه  تهج  شیاتس 09124731659  سدنهم  یاقآ  تکرش :  زادرپراک  09128734366 و 

 : یتسپ دک  دورهاش ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش   تفن  نابایخ  نهآ  هار  هار  هس  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3617783164

32332048-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337572-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنشاب دنشاب یمیم   هباشم   هباشم اهاه   دکدک   ناریا   ناریا تسویپ -  -  تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   TapeTape جیرتراک   جیرتراک وو   یپیپ   چاچا   رورس   رورس کسید   کسید دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 156156

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6276170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  تاصخشم  اب   HP DL-380 G-10 رورس ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یتناراگ لاس  کی  اب  هارمه  دنشاب  یتساوخرد  ربمان  تراپ  ساسارب  یلصا و  دیاب  تاعطق  هیلک 

1101090569000044 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1599958515 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  روپحالف  نابایخ  ینرق  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84234163-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88800253-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تابساحم  ناوید   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6276177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم تسویپ  لیاف  تاصخشم  دادعن و  ًافرص  تسویپ  لودج  حرش  هب  وی  یپ  یس  ددع  هارمه 2 هب   BL460C -G9 رورس هغیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 209 سامت 05433442070  هرامش.دشاب  یم  زاین 

1101004493000006 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تابساحم  ناوید  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BL460C لدم  database رورس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  الاک  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9817773131 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تابساحم  ناوید  هللاراث -  ناگدازآ و  راولب  عطاقت  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442070-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448030-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتساوخرد یتساوخرد ربمان   ربمان تراپ   تراپ ساسارب   ساسارب وو   یلصا   یلصا دیاب   دیاب تاعطق   تاعطق هیلک   هیلک تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   تاصخشم   تاصخشم اباب     HP DL-380 G- 10HP DL-380 G- 10 رورس   رورس ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع
.یتناراگ .یتناراگ لاس   لاس کیکی   اباب   هارمه   هارمه دنشاب   دنشاب

157157

ویوی یپیپ   یسیس   ددع   ددع 22 هارمه   هارمه هبهب     BL460C -G9BL460C -G9  رورس رورس هغیت   هغیت ناونع : : ناونع 158158
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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  رورس  مر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000546 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Dual Rank x4 DDR4-2933 لدم  GB 64 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 
تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 70 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903265 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس   :: 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 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

6276188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لیذ تاصخشم  قبط  ) HPE ProLiant DL380 Gen10 server رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060034000032 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  هدننک :  رازگرب 
وات رتسگ  طابترا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یتسویپ  تاصخشم  قبط  دیاب  الاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  داتس ) تلود (  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  مالعتسا و  مرف  ءاضما  رهم و  لیمکت و  -2

.دشاب یم  یمازلا  داتس ) تلود (  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  اتفا  ربتعم  همانیهاوگ  یراذگراب  -3

5618985991 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یرادا  عمتجم  هاگشناد -  نابایخ  یاهتنا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33534720-045  ، 33522096-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33522196-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم رورس   رورس مرمر   ناونع : : ناونع 159159

(( لیذ لیذ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ))   HPE ProLiant DL380 Gen10  serverHPE ProLiant DL380 Gen10  server  رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 160160
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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 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

6276204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003146000041 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یم  کیتامروفنا  یاروش  هبتر 3  یاراد  هک  ییاه  تکرش  طقف  افطل  دشاب  - یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  تسویپ -  ینف  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییانیم 09375534906 یاقآ  کناب  سانشراک  نفلت  ددرگ  - تسویپ  مه  روتکاف  شیپ  دنیامن و  مالعا  تمیق 

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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6276377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS ریمعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000723 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
قاتا هداد و  زکرم  هکبش و  دربراک   B 9000 لدم ایلاتیا  هدنزاس  روشک   BORRI یتراجت مان   KVA 160 ناوت  Online-Double Conversion عون  UPS الاک :  مان 

اشوک کامآ  یدیلوت  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم  یکشزپ  یتعنص و  زکارم  رورس و 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تهج.دشاب هتشاد  یتناراگ  هام  لقادح 6 هدشدای  تاریمعت  تسویپ و  تسیل  قبط   ups تاعطق ریمعت   - B9000 160KVA لدم UPS تاریمعت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رابنا برد  لیوحتو  هدنشورفاب  لمح  هنیزه   09133251631 دیریگب سامت  یعراز  یاقآ  تاسیسات  لوئسم  اب  یگنهامه 

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ناونع : : ناونع 16 116 1

UPSUPS ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 162162
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نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: 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 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

6276434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قبط  رورس ، قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000338 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(02833860307-02833860444) دیآ لمعب  دیدزاب  لحم  زا  امتح  تمیق ، داهنشیپ  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3365007-028  ، 33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک غلبم  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  -  HP G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون 

1101092113000936 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 163163

لکلک غلبم   غلبم -- ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- یناتسا یناتسا تیولوا   تیولوا -- دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا - -   HP G10HP G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هتشون   هتشون

164164
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زغم یرادرب  هشقن  یلم  هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091469000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276985 :: هرازه هرازه :: 1401/12/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ  کنابویب  یرادهگن IT و  یتابساحم ،  رورس  زا  یرادهگن  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زغم  یرادرب  هشقن  یلم  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 

IT یتابساحم و رورس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   330,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت  هاگشناد  ینف  هدکشناد  سیدرپ  لالج  نابایخ  زا  رتالاب  یلامش  رگراک  نابایخ   ، 1439957131 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زغم یرادرب  هشقن  یلم  هاگشیامزآ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزآ هاگشیامزآ کنابویب   کنابویب وو     ITIT یرادهگن   یرادهگن یتابساحم ،  ،  یتابساحم رورس   رورس زازا   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 165165
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  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 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

6277044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030521000001 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 Gen10 6248R 2P 8SFF لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

یعیبر نیسحلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   DL580 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INTERNET GREEN LIGET یتراجت مان   RX 6600 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1134845764 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط  کالپ 252  یروهمج  عطاقت  ظفاح  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66700263-021  ، 66720438-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66707684-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ناونع : : ناونع 166166
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ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره 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

6277158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000280 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   HP تکرش هدنزاس  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 580 G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراجت ندعم و  تعنص  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

6277186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000003000027 زاین :  هرامش 

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 
G10 * 2CPU 5220 * 2 RAM 64G * 1 HARD SSD 800 12G * 6 HARD 1.2 6G لماک رورس  ددع  کی  تسویپ  حرش  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
تساوخرد  1 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیم هداد  شرازگ  هناماس  هب  لاطبا و  دیرخ  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  ون  لانیجروا و  امتح  امتح  رورس  دشابیم و  ههام  هس  لقادح  دیرخ  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598754617 یتسپ :  دک  یهلادیهش ،  نامتخاس  یرتنالک  دیهش  نابایخ  یهلا  تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81762192-021  ، 88898067-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 167167

G10G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 168168
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092134000164 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277431 :: هرازه هرازه :: 1401/12/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  تازیهجت  رورس و  دیرخ   30018 هرامش 01-011 - هصقانم  لوا  هبترم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  داژن  یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش تازیهجت  رورس و  دیرخ   30018 هرامش 01-011 - هصقانم  لوا  هبترم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,244,800,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23:59 تعاس : 1402/02/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

شیالاپ تکرش  ،255 هرامش ، یلامش یارسشناد  شبن  ، هوکبآ نابایخ  ، دهشم  ، 9184675371 یتسپ :  دک  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
: تاصقانم نویسیمک  ربامن  -051-37285045 تاصقانم : نویسیمک  -051-37288016 تاصقانم : نویسیمک  ریبد  - 9184675371 یتسپ دک  داژن – یمشاهدیهشزاگ 

051-37285024

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگدورف لک  هرادا   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناتسلگ ناتسا  یاه 

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  حرشب  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001293000106 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یبناج تازیهجت  هنایار و  دیلوت  سیورس :  مان 

22 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق داهنشیپ  هب  زاجم  ناتسلگ  ناتسا  یموب  ناگدنشورف  طقف  دوش .  یرازگراب  اضما و  رهم و  روتکاف  شیپ  هارمهب  هعلاطم و  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشئرف  هدهع  هب  الک  یریگراب  هیلخت  لمح  هنیزه  دوش  ظاحل  تمیق  داهنشیپ  رد  دیاب  تسویپ  لیاف  طبا.وض  هیلک  .دنتسه 

4933169951 یتسپ :  دک  الق ،  قآ  ناگرگ  هداج  رتمولیک 7  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32626804-017  ، 32244505-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32244506-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 169169

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 170170
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هواجریم کرمگ   :: 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 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

6277580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هواجریم یزرم  کرمگ  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004954000008 زاین :  هرامش 

هواجریم کرمگ  هدننک :  رازگرب 
تخاسریز هدننک  هضرع  عجرم  مرا  هداد  زکرم  تخاسریز  هدنزاس  عجرم   ECC-01-M لدم  120x150x196 cm زیاس یتسد  برد  اب  رورس  هتخاس  شیپ  قاتا  الاک :  مان 

مرا هداد  زکرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لودج  حرش  هب  هواجریم  یزرم  کرمگ  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اه تمیق  تسیل  لماش  دوش  یراذگراب  تاکرادت  هناماس  رد  مالعتسا  هب  طوبرم  کرادم  هیلک 

دشاب یم  یمازلا  یزاس )  درادناتسا  یتایلمع -  طبترم (  اتفا  زوجم 

9816736697 یتسپ :  دک  لیم 72 ،  هواجریم _  یزرم  کرمگ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33589025-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33589030-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد یتسد برد   برد اباب   رورس   رورس هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ قاتا   قاتا یزرم -  -  یزرم کرمگ   کرمگ رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 171171
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رزخ 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 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

6277660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ هس  تسویپ (  طیارش  تاصخشم و  قبط  رورس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000236 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسرتسد رورس  الاک :  مان 

ددع 47 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یمن  یسررب  تساوخرد  الاک ،  دنرب  تاصخشم و  روتکاف و  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  زور  باسح 20  هیوست 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  هنیزه 
تسیمازلا تفن  یلم  تکرش  تسارح  زا  تیحالص  دیئات  ندوب  اراد  : هجوت

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6275532 هحفص 119)دیرخ  رورس  ( رورس

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

روتینام6275746 یزیمور -  رنکسا  هنایار -  رورس  مر  هنایار -  هحفص 119)سیک  رورس  ( رورس

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

یپ 6275795380 چا  هحفص 119)رورس  رورس  ( رورس

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

هنایار6275824 هکبش  هحفص 119)رورس  رورس  ( رورس

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

رورس6275851 کسید  هحفص 119)دراه  رورس  ( رورس

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

رورس6276014  VPN هحفص 46)هاگتسد هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هباشم6276104 اه  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط   Tape جیرتراک یپ و  چا  رورس  کسید  دراه  دیرخ 
دنشاب یم 

هحفص 119) رورس  ( رورس

 ( ( تسویپ تسویپ هسهس   تسویپ (  (  تسویپ طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 172172
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یلصا6276170 دیاب  تاعطق  هیلک  تسویپ  حرش  هب  تاصخشم  اب   HP DL-380 G-10 رورس ددع  کی 
.یتناراگ لاس  کی  اب  هارمه  دنشاب  یتساوخرد  ربمان  تراپ  ساسارب  و 

هحفص 119) رورس  ( رورس

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

وی6276177 یپ  یس  ددع  هارمه 2 هب   BL460C -G9 رورس هحفص 119)هغیت  رورس  ( رورس

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

تساوخرد6276181 قباطم  رورس  هحفص 119)مر  رورس  ( رورس

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

6276188( لیذ تاصخشم  قبط  ) HPE ProLiant DL380 Gen10 server رورس هحفص 119)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هحفص 119)رورس6276204 رورس  ( رورس

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

6276377UPS هحفص 119)ریمعت رورس  ( رورس

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

زا6276385 رهشوب (  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  دنمشوه  لفق  رورس و  قاتا  برد  دیرخ 
 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

رورس6276434 قاتا  یزاس  هحفص 119)درادناتسا  رورس  ( رورس

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

یلاع6276458 یتناراگو  تیفیک  اب  یتسویپ  مرفو  تسیل  قبط  نآ  یبناج  مزاولو  هحفص 89)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شیپ6276740 - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  -  HP G10 رورس
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ  روتکاف 

هحفص 119) رورس  ( رورس

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

6276985IT یرادهگن یتابساحم ،  رورس  زا  یرادهگن  تامدخ  یراذگاو  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
هاگشیامزآ کنابویب  و 

هحفص 119) رورس  ( رورس

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

هحفص 119)رورس6277044 رورس  ( رورس

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

تسویپ6277158 تسیل  قبط  رورس  هحفص 119)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6277186G10 هحفص 119)رورس رورس  ( رورس

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

قاتا6277409 رورس و  قاتا  یارب  قیرح  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یزاس  درادناتسا 
یبرغناجیابرذآ قرب  عیزوت  تکرش  قرب 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هکبش6277431 تازیهجت  رورس و  هحفص 119)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6277478 هحفص 119)دیرخ  رورس  ( رورس

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

لاوریاف6277509 رورس و  مزاول  هحفص 46)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسد6277580 برد  اب  رورس  هتخاس  شیپ  قاتا  یزرم -  کرمگ  رورس  قاتا  یزاس  هحفص 119)درادناتسا  رورس  ( رورس

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

6277660 ( تسویپ هس  تسویپ (  طیارش  تاصخشم و  قبط  رورس  هحفص 119)تازیهجت  رورس  ( رورس

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

قاتا6277779 رورس و  قاتا  یارب  قیرح  یافطاو  نالعا  متسیس  یزاس  هدایپ  دیرخ و   ، یزاس درادناتسا 
تکرش قرب 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامرک ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

6275711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا   ) ربتعم یتناراگ  هیارا  اب   VF780 لدم هرهچ  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  دادعت 10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004766000085 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

( تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا   ) ربتعم یتناراگ  هیارا  اب   VF780 لدم هرهچ  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  دادعت 10  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7613731196 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بنج  هپس  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32237864-034  ، 32222280-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237864-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسیمازلا تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هیارا   هیارا  ) ) ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ هیارا   هیارا اباب     VF780VF780 لدم   لدم هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد 1010 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 173173
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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 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، تساوخرد حرش  قبط  تسیاب  یم  تاعالطا  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  هروسنس *  کت  یسپیلک ) لدم   ) لباترپ جنس  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تسویپ )   ) تمسق رد 

1101092625000783 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

ناهیک هنیرفآ  شیدنا  هب  هدننک  هضرع  عجرم   LEMIS یتراجت مان   DC-60 لدم زاگ  جنس  یلاگچ  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

حرش قبط  تسیاب  یم  تاعالطا  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  نویساربیلاک */  تیلباق  اب  ناتم  هروسنس  کت  یسپیلک ) لدم   ) لباترپ جنس  زاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تسویپ )   ) تمسق رد  تساوخرد ، 

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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6276351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، ، تساوخرد تساوخرد حرش   حرش قبط   قبط تسیاب   تسیاب یمیم   تاعالطا   تاعالطا وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا دکدک   ناریا   ناریا هروسنس *  *  هروسنس کتکت   یسپیلک ) ) یسپیلک لدم   لدم  ) ) لباترپ لباترپ جنس   جنس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب تسویپ )  )  تسویپ  ) ) تمسق تمسق ردرد  

174174

هدهع هدهع هبهب   دصقم   دصقم رابنا   رابنا اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یرابتعا   یرابتعا دیرخ   دیرخ دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف یسررب   یسررب تهجالاک   تهجالاک هنومن   هنومن هئارا   هئارا ندش   ندش هدنرب   هدنرب تروصرد   تروصرد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات

175175
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دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288005894 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

Xiamen King Long United هدنزاس عجرم   XMQ6180G1 لدم نیباکود  یربرفاسم  گنال  گنیک  سوبوتا  نیباک  عافترا  میظنت  یکیتامونپ  پاپوس  الاک :  مان 
ایرآ کین  هراتس  یزاسوردوخ  هدننک  هضرع  عجرم   Automotive Industry Co.,Ltd

ددع 32 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
دایماز هدننک  هضرع  عجرم   Eurocargo وکیویا نویماک  یلدنص  یکیتسال  هریگ  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 32 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 

تس 100 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPCD100-W5 کارتفیل زمرت  ردنلیس  یریمعت  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 8 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6276409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط نیگنس (  (  نیگنس وو   کبس   کبس وردوخ   وردوخ یکدی   یکدی مزاول   مزاول وو   تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 176176

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288005891 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هژیو دنمس  نارهب   Lit 208 یزلف هکشب   75W80 کیتاموتا ریغ  وردوخ  هدند  نغور  الاک :  مان 
هکشب 50 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 

ددع 160 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

کدی ادزم  یتراجت  مان  پیت 1  ادزم 3  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
نیرفآ ماگ  شرتسگ  دنمس   in 15 زیاس هرپ  خرچ 12  گنیر  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPD15-CJ2 کارتفیل زمرت  دربراک  لماک  عون  ردنلیس  الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
زبس داهج  هدننک  هضرع  عجرم  روتکارت 3408  روتکژنا  ریز  هعطق  رشاو  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

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

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

6276553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   PH یریگ هزادنا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000416 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   SCAN MESSTECHNIK GMBH هدنزاس عجرم   oxilyser لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

زیهجت بایداپ 
ددع 2 دادعت : 

1402/02/01 زاین :  خیرات 
روشک  ENDRESS AND HAUSER هدنزاس عجرم   ENDRESS AND HAUSER یتراجت مان   CM42-CPS42 لدم نیالنآ   pH یریگ هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

برغ دنیآرف  زیهجت  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1402/02/01 زاین :  خیرات 
رتسگ ناوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ENDRESS AND HAUSER هدنزاس عجرم   PH رتیمسنارت  CPK1-150A یریگ هزادنا  لماک  لباک  الاک :  مان 

سراپ هواک 
تس 2 دادعت : 

1402/02/01 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PHPH  یریگ یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 177177

هدننک هدننک کنخ   کنخ نغور   نغور روتارپس -  -  روتارپس رتلیف   رتلیف بآبآ -  -  دضدض   راشف   راشف چوس   چوس یرزیل -  -  یرزیل امد   امد روسنس   روسنس لرتنک -  -  لرتنک وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا راشف   راشف چوس   چوس دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع
یکیرتکلا یکیرتکلا تظافح   تظافح هلر   هلر روسرپمک -  -  روسرپمک

178178
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.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132539  اب  قباطم  روسرپمک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009748 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زیربت یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   FFS-BETA لدم یدنب  هتسب  هاگتسد  یدالوف  ردنلیس  الاک :  مان 

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

دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 1801605  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 0819716  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

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

دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   CELLA یتراجت مان   mwxur لدم بآ  دض  راشف  چوس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نایناریا ندنس  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یرتیل  یدنب  هتسب  دقاف   SP20-0030 ینف هرامش  روسرپمک  هدننک  کنخ  نغور  الاک :  مان 

رتیل 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  پمپ  کیرم  یدیلوت  ینواعت  هدننک  دیلوت  عجرم  کیرم  یتراجت  مان  نغور  یزاس  ادج  یناریا  کچوک   AMV0100 لدم روتارپس  رتلیف  الاک :  مان 
پمپ کیرم  یدیلوت  ینواعت 

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

کت ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MTL INSTRUMENT هدنزاس عجرم   MTL یتراجت مان   MTL4644D لدم یکیرتکلا  یتظافح  هلر  الاک :  مان 
دار وکاید 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  دهدن  رارق  مالعتسا  یمومع  طیارش  یتسویپ  هطوبرم  مرف  رد  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هدنشورف  هکیتروصرد  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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دنهس قرب  یورین  دیلوت  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

6277276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب  AS-062 ینف دک  اب  هربیو  روسنس  دیرخ  ددع و  دادعت 4  هب   24VDC هیذغت اب  ینف VC-920 و  دک  اب  هربیو  رگناشن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 6 

1201001525000411 زاین :  هرامش 
دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ددع دادعت 6  هب   AS-062 ینف دک  اب  هربیو  روسنس  دیرخ  ددع و  دادعت 4  هب   24VDC هیذغت اب  ینف VC-920 و  دک  اب  هربیو  رگناشن  دیرخ  - 
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هداد  یاه  داهنشیپ  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  هجوت :

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
متیآ  2 دادعت : 

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

.دیامن تدوع  انیع  لمح ) هنیزه   ) هدننک نیمات  هنیزه  هب  ار  هدشن  دیئات  یالاک  دوب  دهاوخ  زاجم  امرفراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راتخم  اه  متیآ  زا  کی  ره  باختنا  رد  امرفراک 

.دشاب یم  بانب  دنهس  هاگورین  رابنا  برد  لیوحت 

دک  ، D دحاو هقبط 5 ،  درمز ،  نامتخاس  ش.آ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یوربور  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156917139 یتسپ : 

33248481-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33248496-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب   AS-062AS-062 ینف   ینف دکدک   اباب   هربیو   هربیو روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ وو   ددع   ددع   44 دادعت   دادعت هبهب     2424VDCVDC  هیذغت هیذغت اباب   وو     VC-920VC-920 ینف   ینف دکدک   اباب   هربیو   هربیو رگناشن   رگناشن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ددع ددع   66 دادعت   دادعت

179179

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

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

زا 175 ھحفص 141 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vgbdaguqretpw?user=37505&ntc=6277276
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6277276?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دنهس قرب  یورین  دیلوت  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

6277743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

range:600~60000 cpm اب ینف 9200-06-05-05-00  دک  اب  نیبروت  هربیو  روسنس  دیرح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001525000409 زاین :  هرامش 

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
range:600~60000 cpm اب ینف 9200-06-05-05-00  دک  اب  نیبروت  هربیو  روسنس  دیرح  - 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هداد  یاه  داهنشیپ  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  هجوت :
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن تدوع  انیع  لمح ) هنیزه   ) هدننک نیمات  هنیزه  هب  ار  هدشن  دیئات  یالاک  دوب  دهاوخ  زاجم  امرفراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راتخم  اه  متیآ  زا  کی  ره  باختنا  رد  امرفراک 

.دشاب یم  بانب  دنهس  هاگورین  رابنا  برد  لیوحت 

دک  ، D دحاو هقبط 5 ،  درمز ،  نامتخاس  ش.آ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یوربور  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156917139 یتسپ : 

33248481-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33248496-041 :: 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

هیارا6275711  ) ربتعم یتناراگ  هیارا  اب   VF780 لدم هرهچ  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  دادعت 10
( تسیمازلا روتکاف  شیپ 

هحفص 135) روسنس  ( روسنس

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

تاعالطا6276333 هدوب و  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  هروسنس *  کت  یسپیلک ) لدم   ) لباترپ جنس  زاگ 
دشاب تسویپ )   ) تمسق رد  تساوخرد ،  حرش  قبط  تسیاب  یم 

هحفص 135) روسنس  ( روسنس

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

یرابتعا6276351 دیرخ  دشاب  یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

هحفص 135) روسنس  ( روسنس

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

6276409 ( تسویپ تسیل  قبط  نیگنس (  کبس و  وردوخ  یکدی  مزاول  تاعطق و  هحفص 135)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

6276553PH یریگ هزادنا  هحفص 135)روسنس  روسنس  ( روسنس

range:600~60000  cpmrange:600~60000  cpm  اباب   92009200 -- 0606 -- 0505 -- 0505 -- 0000 ینف   ینف دکدک   اباب   نیبروت   نیبروت هربیو   هربیو روسنس   روسنس دیرح   دیرح ناونع : : ناونع 180180
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6276976 - بآ دض  راشف  چوس  یرزیل -  امد  روسنس  لرتنک -  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  دیرخ : 
یکیرتکلا تظافح  هلر  روسرپمک -  هدننک  کنخ  نغور  روتارپس -  رتلیف 

هحفص 135) روسنس  ( روسنس

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

دیرخ6277276 ددع و  دادعت 4  هب   24VDC هیذغت اب  ینف VC-920 و  دک  اب  هربیو  رگناشن  دیرخ 
ددع دادعت 6  هب   AS-062 ینف دک  اب  هربیو  روسنس 

هحفص 135) روسنس  ( روسنس

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

6277743range:600~60000 cpm اب ینف 9200-06-05-05-00  دک  اب  نیبروت  هربیو  روسنس  هحفص 135)دیرح  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6276889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط  اموگرب  چیئوس  تیمیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001438 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک  فرعم  هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   HANYOUNG یتراجت مان   HY-L804 لدم میظنت  لباق  یکطلغ  مرها  ینیم  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میظنت میظنت لباق   لباق یکطلغ   یکطلغ مرها   مرها ینیم   ینیم چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 181181
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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 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

6276902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WEIDMULLER" INSTRUMENT DIVICES  : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005805 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
WEIDMULLER INTERFACE GMBH AND هدنزاس عجرم   WEIDMULLER یتراجت مان   PRO INSTA لدم  W 96 ناوت گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ناینب شیک  زیهجت  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   CO.KG
هاگتسد 3 دادعت : 

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

قباطم تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هدوبن و  رظن  دم  هباشم  دک  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  داتس  هناماس  تالکشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  یتسویپ  کرادم 

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

23942698-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WEIDMULLER" INSTRUMENT DIVICESWEIDMULLER" INSTRUMENT DIVICES "" ناونع : : ناونع 182182
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دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6276952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HEAVY DUTY هتسب -  تکاتنک  ود  زاب و  تکاتنک  ود  اب   LSM7N عون چیئوسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001525000406 زاین :  هرامش 

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
HEAVY DUTY هتسب -  تکاتنک  ود  زاب و  تکاتنک  ود  اب   LSM7N عون چیئوسورکیم  - 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هداد  یاه  داهنشیپ  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  هجوت :
دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 

unn 40 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن تدوع  انیع  لمح ) هنیزه   ) هدننک نیمات  هنیزه  هب  ار  هدشن  دیئات  یالاک  دوب  دهاوخ  زاجم  امرفراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راتخم  اه  متیآ  زا  کی  ره  باختنا  رد  امرفراک 

.دشاب یم  بانب  دنهس  هاگورین  رابنا  برد  لیوحت 

دک  ، D دحاو هقبط 5 ،  درمز ،  نامتخاس  ش.آ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یوربور  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156917139 یتسپ : 

33248481-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33248496-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HEAVY DUTYHEAVY DUTY هتسب -  -  هتسب تکاتنک   تکاتنک ودود   وو   زاب   زاب تکاتنک   تکاتنک ودود   اباب     LSM7NLSM7N  عون عون چیئوسورکیم   چیئوسورکیم ناونع : : ناونع 183183

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

6277047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  قفو  دنهس  هاگورین  زاین  دروم  راشف  فالتخا  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001525000407 زاین :  هرامش 

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ طیارش  قفو  دنهس  هاگورین  زاین  دروم  راشف  فالتخا  چیئوس  دیرخ  - 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هداد  یاه  داهنشیپ  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  هجوت :
دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن تدوع  انیع  لمح ) هنیزه   ) هدننک نیمات  هنیزه  هب  ار  هدشن  دیئات  یالاک  دوب  دهاوخ  زاجم  امرفراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راتخم  اه  متیآ  زا  کی  ره  باختنا  رد  امرفراک 

.دشاب یم  بانب  دنهس  هاگورین  رابنا  برد  لیوحت 

دک  ، D دحاو هقبط 5 ،  درمز ،  نامتخاس  ش.آ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یوربور  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156917139 یتسپ : 

33248481-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33248496-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین زاین   زاین دروم   دروم راشف   راشف فالتخا   فالتخا چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 184184
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ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6277092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا.تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  گت  تلو و  ریژآ 12  گنیچیئوس ،  روتپادآ  گنیچیئوس ،  هیذغت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091525000219 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نژوا یتراجت  مان   GPS-1216 لدم  A 16 نایرج تدش   v 12 یجورخ ژاتلو   V 220 یدورو ژاتلو   w 200 ناوت تباث  گنیچیئوس   DC هیذغت عبنم  الاک :  مان 
امزآ کینورتکلا  نژوا  هدنزاس  عجرم  امزآ  کینورتکلا  نژوا  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دهاوخن هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  .ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  اضما ،  رهم و  زا  سپ  اهب  مالعتسا  طیارش  هارمه  هب  لیمکت و  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  مرف  افطل 

دشاب تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  یتسیاب  یم  تمیق  هئارا.دش 

4513733631 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  زاگ  تکرش   - ترادا عمتجم   - نمهب هارگرزب 22   - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33146704-024  ، 33455555-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441320-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف اباب   قباطم   قباطم گتگت   وو   تلو   تلو   1212 ریژآ   ریژآ گنیچیئوس ،  ،  گنیچیئوس روتپادآ   روتپادآ گنیچیئوس ،  ،  گنیچیئوس هیذغت   هیذغت ناونع : : ناونع 185185

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت 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

6277599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ سکع  تاصخشم و  قبط  رتیم  سنارت  رشرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003837 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ناریا زادگ  رید  یاه  هدروارف  هدننک  هضرع  عجرم   GW150A5 لدم  bar 0/04 راشف میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6275962 اتید  هحفص 46)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ملق6275973 ود  هارمه  هبر  هاگتسد  دادعتب 5   cisco 3560 cx 1000 poe لدم تروپ  چیئوس 8 
( هباشم دک  ناریا   ) یتسویپ دیرخ  تساوخرد  قباطم  رگید 

هحفص 46) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسویپ6275978 کردم  قبط   WAN هکبش هحفص 46)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لیمکت6276445 .تسا  هباشم  دکناریا  .تسویپ  تاصخشم  ساسا  رب  چیئوس  - لنپ - لیدبت - دراه - مدوم
.تسیمازلا تسویپ  گرب  یراذگراب  و 

هحفص 46) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6276461Unifi AC LR سلریاو رتور  تنیوپ  هحفص 46)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

میظنت6276889 لباق  یکطلغ  مرها  ینیم  چیئوس  هحفص 143)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

6276902WEIDMULLER" INSTRUMENT DIVICES"(143 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

6276952HEAVY DUTY هتسب -  تکاتنک  ود  زاب و  تکاتنک  ود  اب   LSM7N عون هحفص 143)چیئوسورکیم  چیئوس  ( چیئوس

رتیم رتیم سنارت   سنارت رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 186186

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

هاگورین6277047 زاین  دروم  راشف  فالتخا  چیئوس  هحفص 143)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

اهب6277092 مالعتسا  مرف  اب  قباطم  گت  تلو و  ریژآ 12  گنیچیئوس ،  روتپادآ  گنیچیئوس ،  هیذغت 
تسا هباشم  دک  ناریا.تسویپ 

هحفص 143) چیئوس  ( چیئوس

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

یو6277526 تیگ  هحفص 46)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتیم6277599 سنارت  هحفص 143)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 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

6277745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلز گالپ  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000769 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا ولبات ، ناریا  فیعض ، راشف  ریگ  چوس  لنپ  نایرج ، تست  گالپ ، الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

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

 . دشابیم هدننک  نیمات  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

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6275638 ( OLT دروم  8 چوس ( تازیهجت  یروآ  عمجو  یزادنا  هارو  بصن  ژاتنوم ،  هحفص 46)تایلمع  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6276790 یصوصخ  طیارش  اب  قباطم  یزکرم  رابنا  دنمشوه  تظافح  متسیس  تازیهجت  هحفص 89)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6276976 - بآ دض  راشف  چوس  یرزیل -  امد  روسنس  لرتنک -  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  دیرخ : 
یکیرتکلا تظافح  هلر  روسرپمک -  هدننک  کنخ  نغور  روتارپس -  رتلیف 

هحفص 135) روسنس  ( روسنس

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

هلز6277745 گالپ  هحفص 150)تست  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هلز هلز گالپ   گالپ تست   تست ناونع : : ناونع 187187

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6276124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا یلام  ینف و  تاصخشم  هئارا  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  - سنارفنک نلاس  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000522 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیمیترآ تراجت  نابات  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  لاشرام  یتراجت  مان  نتراک   ME-311 لدم یگناخ  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم  افرص  ، یتساوخرد یاضاقت  تاصخشم  .2

یحلاص مناخ   09177055069 ینف : تالاوس  تهج  سامت  هرامش  .3
یردیح یاقآ  ( 071  ) دک  38132472 سامت : هرامش  . 4

.دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  .5

7179896315 یتسپ :  دک  ناگنازرف ،  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132222-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیمازلا تسیمازلا یلام   یلام وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم هئارا   هئارا -- هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 188188

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 3096810400 هب  اضاقت  تسویپ  حرش  قبط  دناب ) هیاپ  رسکیم +  رواپ  دناب +   ) یتوص تازیهجت  ملق  دیرخ 3  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202001204 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لاکساپ  caspian لدم  W 60 ناوت  LED رگشیامن اب  راد  لرتنک  دناب  ود  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
تراجت رتخا  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HANSONG ELECTRONIC هدنزاس عجرم   XP-1450 لدم رواپ  رسکیم  الاک :  مان 

نیباک
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
نایداه جاح  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   PI-100 لدم دناب  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هئارا و  مدع  هام –  یتخادرپ 2  دوش -  مادقا  اضاقت  تسویپ  حرش  قبط  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسا  – هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم یرادیرخ  الاک  دحاو  زاین  مالعا  ساسارب  اضاقت  دشابیم  – فارصنا  هلزنم  هب  ناریا  داتس  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132251-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

30968104003096810400 هرامش   هرامش هبهب   اضاقت   اضاقت تسویپ   تسویپ حرش   حرش قبط   قبط دناب ) ) دناب هیاپ   هیاپ رسکیم +  +  رسکیم رواپ   رواپ دناب +  +  دناب  ) ) یتوص یتوص تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق دیرخ  33   دیرخ یاضاقت   یاضاقت ناونع : : ناونع 189189
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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 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

6277023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعامتجا نلاس  توص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000789 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناگرهم زارف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   SOUNDCRAFT هدنزاس عجرم   SIGNATURE لدم  W 30 ناوت لاتیجید  رسکیم  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 07132330406 راگنرود یرهپس 07132142705- یاقآ  تاکرادت :  سانشراک  07132142610  : یمومع طباور  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد تسویپ 

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

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6277848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دیرخ  تساوخرد  حرش  قباطم   Transducer تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001373 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتوص رسویدسنارت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  مالعتسا  یالاک  یارب  دک  ناریا  هیارا  هب  فظوم  هدنرب   - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رادیرخ  هدهع  رب  لمح  هنیزه   - 2

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

37292372-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعامتجا تاعامتجا نلاس   نلاس توص   توص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 190190

TransducerTransducer ناونع : : ناونع 191191
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یلام6276124 ینف و  تاصخشم  هئارا  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  - سنارفنک نلاس  یتوص  متسیس 
تسیمازلا

هحفص 150) توص  ( توص

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

هنایار6276224 هنایار -  تازیهجت  کر  هکبش -  تروپ  لنپ 24  چپ  یریوصت -  یتوص و  متسیس  رگشزادرپ 
All in One

هحفص 46) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6276586 حرش  قبط  دناب ) هیاپ  رسکیم +  رواپ  دناب +   ) یتوص تازیهجت  ملق  دیرخ 3  یاضاقت 
هرامش 3096810400 هب  اضاقت 

هحفص 150) توص  ( توص

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

تاعامتجا6277023 نلاس  توص  هحفص 150)متسیس  توص  ( توص

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

سکیف6277339 تلاب  هتسبرادم  هحفص 89)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاصخشم6277422 قبط   ) اسف یکشزپ  مولع  یزاجم  نلاس  رد  بصن  اب  ارمه  هتسبرادم  نیبرود 
 ( تسویپ

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6277769 تحت  گنیجیپ  متسیس  هحفص 103)دیرخ  گنیجیپ  ( گنیجیپ

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

هتسب6277792 رادم  نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 89)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6277848Transducer(150 هحفص توص  ( توص

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

زنل6277902 لوه  نیپ  نیبرود  لاناک -  زاس 8  هریخذ  هاگتسد  ماد -  لسکیپ  اگم  نیبرود 4  دیرخ : 
ماد لسکیپ  اگم  نیبرود 5  زادرپ -  دوخ  یاه  هاگتسد  صوصخم  ینزوس 

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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کساج ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6275765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ید یا  لا  روتینام  هاگتسد  کی  لسن 11  یتسویپ  تاصخشم  سیک  هاگتسد  دادعت 1  لسن 11 و  ( بات پل  ) هاگتسد دادعت 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرزیلرگپاچ هاگتسد  یج 5  لا  چنیا  22

1101004538000007 زاین :  هرامش 
کساج ناتسرهش  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 1005  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
اتنپس متسیس  اهم  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN PARS یتراجت مان   MIDDLE TOWER لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
عجرم  LENOVO یتراجت مان   IDEAPAD GAMING3 i5 10H-16GB-1TB+256GB SSD-4GB 1650 لدم  in 15/6 زیاس پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

نایفرشا یداه  هدننک  هضرع 
هاگتسد 9 دادعت : 

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

انمض دشاب و  یم  کساج  ناتسرهش  هاگشورف  تیولوا  دشاب  یتکرش  ربتعم  یتناراگ  یاراد  یلم و  درادناتسا  بسچرب  یاراد  دشاب  یناریا  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم الاک  لیوحت  زا  دعب  هام  الاک 6  تخادرپ  هنیزه 

7979139849 یتسپ :  دک  شرورپ ،  شزومآ و  تیریدم  یتشهب -  دیهش  نابایخ  کساجردنب -  کساج ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33705041-076  ، 42521418-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42521418-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرزیل یرزیل رگپاچ   رگپاچ هاگتسد   هاگتسد -- یدید یایا   لالا   روتینام   روتینام  - - هنایار هنایار سیک   سیک پات - - پات پلپل   ناونع : : ناونع 192192
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مق نهآ  هار  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 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

6275843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیو سکیا  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001314000148 زاین :  هرامش 
مق نهآ  هار  لک   هرادا  هدننک :  رازگرب 

XVISION هدنزاس عجرم   XK2030H لدم چنیا  زیاس 19.5   LED روتینام - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  نهآ  هار  رابنا  هب  لمح  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا.دشاب  یم  نهآ  هار  یرادا  یلام  طباوض  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3718657485 یتسپ :  دک  مق ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ ،  هار  نادیم  هاپس ،  نابایخ   - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31622248-025  ، 36617141-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36124400-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیو نژیو سکیا   سکیا روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 193193

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

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

زا 175 ھحفص 156 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xr6b5a2jk44n5?user=37505&ntc=6275843
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6275843?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  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 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

6275951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تاصخشم 

.دشاب عبرم  ریغ  دیاو و  روتینام  هحفص  داعبا 
خافت 09168189887 یاقآ  سانشراک  اب  سامت 

1101091734000080 زاین :  هرامش 
هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هدننک  هضرع  عجرم   OLYMPUS یتراجت مان   N3629160 هسانش دک   OEV-261H لدم یکشزپ  روتینام  الاک :  مان 
سراف

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

شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تاصخشم 

.دشاب عبرم  ریغ  دیاو و  روتینام  هحفص  داعبا 
.هدنشورف هدهع  هب  زکرم  نیا  برد  ات  لاسرا  هنیزه 

خافت 09168189887 یاقآ  سانشراک  اب  سامت 

6473161154 یتسپ :  دک  هپت ،  تفه  رکشین  امنیس  بنج  هپت  تفه  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42866240-061  ، 42866243-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42866243-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 194194
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هیردیح تبرت  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  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 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

6276157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه   ) تسویپ لیاف  رد  جردنم  طیارش  هدش و  مالعا  دادعت   ، تسویپ تاصخشم  قبط  هنایار  رازفا  تخس  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  رادیرخ  سردآ  ات  الاک 

1101091627000067 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk430 hb لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
نایسراپ رترب  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زبس  نیمزرس  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هنایمرواخ
هاگتسد 4 دادعت : 

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

هیدات یاراد  ناگدنهد  داهنشیپ   / ددرگ هیهت  تسویپ  لیاف  رد  هدش  مالعا  طیارش  تاصخشم و  اب  قباطم  یلصا  تروصب  یتسیاب  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هتفه  ات 4  تخادرپ 1   / دنشاب هیردیح  تبرت  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تسارح  زا  تاعالطا  یروآ  نف  هزوح  رد  راک  تیحالص 

 : یتسپ دک  هیردیح ،  تبرت  هقطنم   – یتفن یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ینامیلس -  دیهش  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9513836517

52318030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52318040-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رازفا   رازفا تخس   تخس لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 195195

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرش نهآ  هار  لک  هرادا  ناریا -  یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6276180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  تسیل  قبط  روتینام  رتویپماک و  لماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دش دهاوخن  ظاحل  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  هگرب  افطل 
1101001460000360 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   PENTIUM لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لک  هرادا  رابنا  ات  هدش  یرادیرخ  یالاک  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

یراک زور  یط 30  هطوبرم  سانشراک  دات  لاسرا و  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ 

9791135555 یتسپ :  دک  قرش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  هدازماما  نادیم  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32831010-056  ، 32812299-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32813286-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 196196
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یلامو  ینفداهنشیپ  دشاب  یم  تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تاصخشمدشاب  یم  هباشمدک  ناریا  روتینام  هدنرادهگن  هیاپ  ملق  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  تسویپ  قباطمازجم  تروص 

1101092179001891 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   MS1 لدم روتینام  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   MS2 لدم روتینام  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه و تسویپ  دشاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  مدع  هلزنم  هب  یلام  ینفداهنشسپ و  هئارا  مدعدوش  هعلاطم  تسویپ  رد  هصقانم  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمالغ 53182530-061 رحس  : سانشراک هرامش  دوش  هعلاطم  هصقانم  رد  تکرش  طیارش 

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب یلامو   یلامو ینفداهنشیپ   ینفداهنشیپ دشاب   دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک تاصخشمدشاب   تاصخشمدشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا روتینام   روتینام هدنرادهگن   هدنرادهگن هیاپ   هیاپ ملق   ملق 22 ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ قباطمازجم   قباطمازجم تروص   تروص

197197
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6276229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یلامو  ینفداهنشیپ  دشاب  یم  تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تاصخشمدشاب  یم  هباشمدک  ناریا  روتینام  هدنرادهگن  هیاپ  ملق  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  تسویپ  قباطمازجم  تروص 

1101092179001891 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   MS1 لدم روتینام  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   MS2 لدم روتینام  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه و تسویپ  دشاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  مدع  هلزنم  هب  یلام  ینفداهنشسپ و  هئارا  مدعدوش  هعلاطم  تسویپ  رد  هصقانم  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمالغ 53182530-061 رحس  : سانشراک هرامش  دوش  هعلاطم  هصقانم  رد  تکرش  طیارش 

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب یلامو   یلامو ینفداهنشیپ   ینفداهنشیپ دشاب   دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک تاصخشمدشاب   تاصخشمدشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا روتینام   روتینام هدنرادهگن   هدنرادهگن هیاپ   هیاپ ملق   ملق 22 ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ قباطمازجم   قباطمازجم تروص   تروص

198198
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نادابآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6276350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یرادا  هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000297 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 

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

یوسوم هضارع  هدن  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

.دوش  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  تسویپ  یاهلیاف 
.ددرگ یم  تمیق  لاطبا  بجوم  هاگشورف  تکرش و  کرادم  تسویپ  مدع 

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرادا   یرادا هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 199199
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات 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   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6276693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GPLUS لدم  LCD چنیا یتعنص 43  روتینام  هاگتسد  کی  لدم GPLUS و  چنیا  یتعنص 55  روتینام  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000424 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
هلا حور  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GPLUS یتراجت مان   GDS- 65JH35 لدم  in 65 زیاس یتعنص  هنایار  روتینام  الاک :  مان 

ییالع
هاگتسد 2 دادعت : 

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

GPLUS لدم  LCD چنیا چنیا و 43  یتعنص 55  روتینام  هاگتسد  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تکرش  اضما  رهم و  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GPLUSGPLUS لدم   لدم   LCDLCD  چنیا چنیا یتعنص  4343   یتعنص روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو     GPLUSGPLUS لدم   لدم چنیا   چنیا   5555 یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 200200

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یتعنص  یاهکرهش  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   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6276744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یتسویپ  کرادم  رد  قیقد  تاصخشماب  تساوخرد  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001051000319 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2312FC لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  تس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رازاب رد  دوجوم  مالقا  هباشم و  مالقا  دوش  هداد  تمیقو  دامن  تقد  دیرخ  تاصخشم  هب  هجوت  هجوت  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشن هداد  تمیق 

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کشخ کشخ یرپسا   یرپسا هدننک -  -  هدننک ناور   ناور سوام -  -  سوام دروبیک -  -  دروبیک دراه -  -  دراه ناونع : : ناونع 20120 1

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

6277131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 " دوش یراذگ  تمیق  یتساوخرد  لدم  طقف  تسویپ "-  لیاف  قباطم  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب  یلک  تمیق 

1201001549000263 زاین :  هرامش 
کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 " دوش یراذگ  تمیق  یتساوخرد  لدم  طقف  تسویپ "-  لیاف  قباطم  روتینام  دیرخ  - 
دشابیم ینف  دحاو  دات  هب  طونم  ههامکی و  هیوست  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ  دوش -  یراذگراب  یلک  تمیق 

دشابیم هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 
یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 " دوش یراذگ  تمیق  یتساوخرد  لدم  طقف  تسویپ "-  لیاف  قباطم  روتینام  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ینف  دحاو  دات  هب  طونم  ههامکی و  هیوست  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ  دوش -  یراذگراب  یلک  تمیق 

دشابیم هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 202202

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یاه کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یتعنص 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6277280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MSI PRO MD 241 PB لدم روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001059000058 زاین :  هرامش 

ناریا یتعنص  یاه  کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش  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 6 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  امتح   MSI PRO MD 241 PB لدم روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994768351 یتسپ :  دک  کالپ 10 ،  یماظتنا  یورین  نابایخ  اردص  الم  لپ  زا  رتالاب  ناتسدرک   هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88770800-021  ، 88770923-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88770581-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  تاکرمگ  تراظن  داتس   :: 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 11 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6277483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MSI  MSI  PRO PRO MD 241  PBMD 241  PB لدم   لدم روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 203203

دیفس دیفس وو   هایس   هایس رگپاچ   رگپاچ هنایار -  -  هنایار دربردام   دربردام ناونع : : ناونع 204204

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هدش مالعا  طیارش  اب  یتسویپ  تسیل  قبط  الاک  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000084000007 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 
راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   GIGA یتراجت مان   h310-ms2h لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

ددع 35 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لتنیا  یتراجت  مان   I7 8700 لدم هنایار  یا  هتسه  وی 6  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک   BROTHER یتراجت مان   BU-100CL لدم  MB 512 تیفرظ رگپاچ  مر  الاک :  مان 

ددع 66 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

کدف هظفاح  زادرپ  هشارت  هدننک  هضرع  عجرم   FDK یتراجت مان   U-DIMM لدم  4GB تیفرظ ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 
ددع 95 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس   3/5in-2TB STORY STATION PLUS لدم  external کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 85 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نیرگ یتراجت  مان  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیرگ  هدنزاس  عجرم   ATX لدم  W 200 ناوت لارتناس  سیک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 35 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
برغ تسالپ  ناژور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8305 لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

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

گنوسماس  SCX-6345N لدم دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
گنوسماس  N1540 لدم  LCD 15 in روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   Scan Station 700 لدم  A4 زیاس دیفس  هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 
موسکا ناژوف  هدننک 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش مالعا  طیارش  اب  یتسویپ  تسیل  قبط  الاک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9146619168 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  تاکرمگ  تراظن  داتس  مدقم -  هارراهچ  یسربط -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32291041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220175-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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رتخدلپ ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6277582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ - تسیل  قبط  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091527000181 زاین :  هرامش 

رتخدلپ هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

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

رتخدلپ رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  - it دحاو دات  زا  سپ  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891973117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیبانیس  نبا  نابایخ  یاهتنا  نایجیسب  یوک  ماما  نابایخ  رتخدلپ ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228196-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228225-066 :: 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

روتینام6275746 یزیمور -  رنکسا  هنایار -  رورس  مر  هنایار -  هحفص 119)سیک  رورس  ( رورس

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

یرزیل6275765 رگپاچ  هاگتسد  - ید یا  لا  روتینام   - هنایار سیک  پات - هحفص 154)پل  روتینام  ( روتینام

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

نژیو6275843 سکیا  روتینام  هحفص 154)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6275928 ( LED نویزیولت روتینام -  هنایار -  سیک  تنیالک -  نیت  یرتویپماک (  سانجا  هحفص 46)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یکشزپ6275951 هحفص 154)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

بعش6275953 تهج  گنیروتینام  تیلباق  اب  ریگدزد  متسیس  هحفص 109)دیرخ  ریگدزد  ( ریگدزد

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

هنایار6276157 رازفا  تخس  لیوحت  هحفص 154)هیهت و  روتینام  ( روتینام

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

هنایار6276180 هحفص 154)سیک  روتینام  ( روتینام

inin زیاس  1717   زیاس   CRTCRT روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 205205
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6276228 یتساوخرد  یالاک  تاصخشمدشاب  یم  هباشمدک  ناریا  روتینام  هدنرادهگن  هیاپ  ملق  2
.ددرگ هئارا  تسویپ  قباطمازجم  تروص  هب  یلامو  ینفداهنشیپ  دشاب  یم 

هحفص 154) روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6276229 یتساوخرد  یالاک  تاصخشمدشاب  یم  هباشمدک  ناریا  روتینام  هدنرادهگن  هیاپ  ملق  2
.ددرگ هئارا  تسویپ  قباطمازجم  تروص  هب  یلامو  ینفداهنشیپ  دشاب  یم 

هحفص 154) روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6276350 لیاف  تاصخشم  قبط  یرادا  هحفص 154)هنایار  روتینام  ( روتینام

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

یتعنص 627669343 روتینام  هاگتسد  کی  لدم GPLUS و  چنیا  یتعنص 55  روتینام  هاگتسد  کی 
GPLUS لدم  LCD چنیا

هحفص 154) روتینام  ( روتینام

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

کشخ6276744 یرپسا  هدننک -  ناور  سوام -  دروبیک -  هحفص 154)دراه -  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6277131 هحفص 154)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6277280MSI PRO MD 241 PB لدم هحفص 154)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

دیفس6277483 هایس و  رگپاچ  هنایار -  هحفص 154)دربردام  روتینام  ( روتینام

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

6277582in 17 زیاس  CRT هحفص 154)روتینام روتینام  ( روتینام

(( 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

یلاع6276458 یتناراگو  تیفیک  اب  یتسویپ  مرفو  تسیل  قبط  نآ  یبناج  مزاولو  هحفص 89)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سکیف6277339 تلاب  هتسبرادم  هحفص 89)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاصخشم6277422 قبط   ) اسف یکشزپ  مولع  یزاجم  نلاس  رد  بصن  اب  ارمه  هتسبرادم  نیبرود 
 ( تسویپ

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

داتس6277273 هناماس  سنارفنک  لرتنک و  نلاس  گنیروتینوم  متسیس  یناسر  زور  هب  زیهجت و  هحفص 16)ویتاروکد ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6277839 گنیروتینوم  متسیس  یکدی  تاعطق  هحفص 29)هعومجم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6275859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک رتویپماک یبناج   یبناج مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 206206

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) رتویپماک یبناج  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003906 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شزادرپ ایوپ  یاه  لح  هار  هدننک  هضرع  عجرم  بیس  یتراجت  مان  ید  یس  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  کینیلک  تیریدم  ناونع  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

دنهس شزادرپ  ایوپ  یاه  لح  هار  هدنزاس  عجرم  دنهس 
هتسب 2 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   20X-DRU840A لدم یکشم  لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   20X-DRUV200-IDE لدم لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یک  یتراجت  مان   K-CH140015 لدم  m 1/5 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

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 10 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20050 لدم  m 5 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

برغ تسالپ  ناژور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8305 لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
تس 12 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
ایلیا نازاس  سیدنت  هدننک  هضرع  عجرم   APPLE یتراجت مان   cm 99 لوط  MA591G لدم  USB لباک الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

رهبا لباک  میس و  هدنزاس  عجرم   mm^2 1 عطقم حطس   V 300-500 ژاتلو  60227IEC 0660706 حرط ناشفا  یسم 1  قرب  میس  الاک :  مان 
فالک 10 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
یدهم رازبا  ییاکیرمآ  لدم   mm 100 لک لوط   mm 10 رس زیاس  وسراهچ  یتشوگ  چیپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

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

یهاوگ دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - ههام  هس  هزاب  رد  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یماکداش ) مناخ   ) هرامش 09151861728 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا  شزرا 

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

32921222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: 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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سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6276639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رصع رهظ و   ، حبص تفیش  هس  رد  ربتعم  لقن  لمح و  یاه  تکرش  طسوت  ناکدوک  ناتسرامیب  نانکراک  باهذ  بایا  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تشگرب تفر و  تروصب 

1101091093000138 زاین :  هرامش 
سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اند هشیدنا  نایوپهر  هدننک  هضرع  عجرم   RANDD یتراجت مان  یلاتسیرک  باق   RN 1110-P3 عون ینفلت  یسکات  سناژآ  ناونع  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

ای یراوس  وردوخ  ندوب  اراد  طیارش : - تفیش هس  رد  ربتعم  لقن  لمح و  یاه  تکرش  طسوت  ناکدوک  ناتسرامیب  نانکراک  باهذ  بایا  سیورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوشیم تخادرپ  دات  تروص  رد  میظنت و  دانسا  هناهام ، تروصب  تخادرپ  ناگدننار و  یوس  زا  همان  همیب  همانیهاوگ و  سوب و  ینیم 

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

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

33667201-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هکبش6275667 رازفا و  مرن  رازفا ، تخس  تامدخ  یریوصت و  تراظن  هناماس  یرادهگن  ریمعت و 
یرتویپماک

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6275681TANKMASTER2019 رازفا مرن  هحفص 19)هاگتسد FBM-2180 و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت6275739 ) یرازفا تخس  تازیهجت  هیلک  ینابیتشپ  ، ریمعت هئارا 
رد تقو  مامت  تروصب  ینف  یورین  رارقتسا  هارمهبرازفا  مرن  ( رنکسا ، رتنیرپ ، هنایار ،UPS، هکبش

هبعش هتفه 2 مایا 

هحفص 46) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تراک6275786 هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هحفص 16)هاگتسد  ددرت  ( ددرت

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

رتویپماک6275859 یبناج  هحفص 170)مزاول  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تسویپ6275996 لیاف  اب  قباطم   SIP TRUNCK لاناک هحفص 19)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یسیون6276183 همانرب  شزومآ  رازفا  مرن  هحفص 19)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

نانکراک نانکراک باهذ   باهذ بایا   بایا سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 207207

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

ناراکنامیپ6276300 یبایزرا  رازفا  هحفص 19)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نانکراک6276639 باهذ  بایا  هحفص 170)سیورس  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

6277541Eset Endpoint Protection Advanced هلاس ود  اضقنا  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 19)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کالما6277889 هحفص 5)یزیمم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ندعم و6277936 تعنص ، ترازو  هژورپ  تیریدم  رازفا  مرن  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
تراجت

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6275667 رازفا و  مرن  رازفا ، تخس  تامدخ  یریوصت و  تراظن  هناماس  یرادهگن  ریمعت و 
یرتویپماک

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا هبعش 2  یعامتجا  نیمات   :: 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

6276358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا - تسویپ تاصخشم  قبطوربتعم  یتناراگاب  لحمرد  لصوو  بصناب  هارمه  تاقلعتمو  هیاپابروتکژرپ  وئدیو  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  - تسا هباشمدک 

1101091841000013 زاین :  هرامش 
ناهفصا ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دنهس سلطا  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   X11 روتکژورپ وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

- تسیرابجا مالقا  زیر  روتکاف  - سانشراک طسوت  ینف  تاصخشمو  طیارش  تلاصادات و  لصوو و  بصن  ، تفایردزا سپ  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هظحالم  امتح " تسویپ  تاصخشم 

8316619886 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش 2  ینیمخ - ماما  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346593-031  ، 33315234-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326222-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژورپ6276358 هحفص 173)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژورپ6276358 هحفص 173)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

بعش6275567 تهج  یقرب  هرکرک  برد  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
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