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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

140 1140 1 نمهب   نمهب   2525 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   254,980هکس , 000254,980 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   ,434رالد 170434, تاراما170 تاراما مهرد   124,950124,950مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,239هکس 0 10 , 000239, 0 10 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   318رالد ,800318 سیئوس800, سیئوس کنارف   498,700498کنارف ,700

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 145,000هکس , 000145,000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع348,800348,800رالد ناتسبرع لایر   122لایر ,470122 ,470

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,94هکس 000 , 00094, 000 , وروی000 492وروی ,640492 ژورن640, ژورن نورک   45,20045,200نورک

رایع رایع   1818 یالط   21یالط ,431 , 0002 1 ,431 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ557,990557,990دنوپ نپاژ نینی   دصکی   345,420345,420دصکی

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
((2929))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 180180))

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

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

زا 174 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 17  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 12  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 18  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 23  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 67

( یهگآ دادعت 9  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 74

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 80

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 21  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( 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 18  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

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

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

( یهگآ دادعت 36  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 137

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

( یهگآ دادعت 15  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 139

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 147

( یهگآ دادعت 9  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 149

( یهگآ دادعت 20  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 153

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 168

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 168

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 168

( یهگآ دادعت 16  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 168

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 170

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 171

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 171

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 173

( یهگآ دادعت 3  " ) 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 

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

زا 174 ھحفص 4 

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


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

نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001574000124 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6281756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسم  لح  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  تهج  رواشم  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

ناتسا بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  کرمگ -  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک -   ، 7618815676 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نامرک

:: 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

یروشک ییامیپاوه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003027000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6282401 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( noc  ) هکبش تایلمع  زکرم  قاتا  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، تازیهجت ، دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یروشک  ییامیپاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

(noc  ) هکبش تایلمع  زکرم  قاتا  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، تازیهجت ، دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,900,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/03/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یروشک ییامیپاوه  نامزاس  زاورپ ، نابایخ  دابآرهم ، هاگدورف  نارهت ،  ، 1387883131 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

هلاسم هلاسم لحلح   رازفا   رازفا مرن   مرن یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ تهج   تهج رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 11

NOCNOC  هکبش هکبش تایلمع   تایلمع زکرم   زکرم قاتا   قاتا ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

یا هلحرم  ود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48/01/79 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6282749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

crm نایرتشم اب  طابترا  تیریدم  هناماس  شزومآ  دیدج و  خسن  بصن  تست  یزادنا  هار  بصن  لیلحت  یزاس  هدایپ  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   4/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد مود  هقبط  نکسم  کناب  یزکرم  تارادا  نامتخاس  کالپ 8  یقرش  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا  هار  راهچ  زا  رتالاب  اقیرفآ  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: 75358231و26205738 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا رایس  تاطابترا  تکرش  هعسوت  قیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RD 01/05 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tamin.mci.ir :: عبنم :: 1401/12/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیچکالب رب  ینتبم  سرواتم  مرفتلپ  هعسوت  هژورپ  ماجنا  یارب  سرواتم  یزاس و  یزاب  یزاجم ، تیعقاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا نیچکالب  رب  ینتبم  سرواتم  مرفتلپ  هعسوت  هژورپ  ماجنا  یارب  سرواتم  یزاس و  یزاب  یزاجم ، تیعقاو  هزوح  رد  دنمناوت  یاه  تکرش  ییاسانش  ددصرد  - 
...دنیامن مادقا  تکرش  یاه  تیلباق  تالوصحم و  تادنتسم  هئارا  هب  تبسن  روکذم ، هزوح  رد  ینف  شناد  صصخت و  زا  یرادروخرب  تروص  رد  دنناوتیم  نایضاقتم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زکرم ینابیتشپ  دیرخ و  یسدنهم  تنواعم  کالپ 3 ، ریبد ، نابایخ  عطاقت  هانپنادزی ، نابایخ  دامادریم ، زا  رتالاب  ندرج ،)  ) الدنام نوسلن  راولب  نارهت ، سردآ   :: سردآ سردآ
لوا هارمه  هعسوت  قیقحت و 

88646639-40 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info.r&d@mci.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

crmcrm  نایرتشم نایرتشم اباب   طابترا   طابترا تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس شزومآ   شزومآ وو   دیدج   دیدج خسن   خسن بصن   بصن تست   تست یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن لیلحت   لیلحت یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 33

نیچکالب نیچکالب ربرب   ینتبم   ینتبم سرواتم   سرواتم مرفتلپ   مرفتلپ هعسوت   هعسوت هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا یارب   یارب سرواتم   سرواتم وو   یزاس   یزاس یزاب   یزاب یزاجم ، ، یزاجم تیعقاو   تیعقاو ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 174 ھحفص 6 
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مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/26هرامش زا   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/12/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283301 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مایپ ددرت  تیریدم  هچراپکی  هناماس  هژورپ  یارجا  تهج  یزاس  دنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  یرازفا ،  تخس  یرازفا و  مرن  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  ار  مایپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هاگدورف و  هیلقن  لیاسو  عوجر و  بابرا  نانکراک 

لایر نیمضت 740/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مایپ یللملا  نیب  هاگدورف  تشدهام  هداج  رهشرهم -  جرک   :: سردآ سردآ

33266135-026 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

2001094325000134 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6281733 :: هرازه هرازه :: 1401/12/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  رهش  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  تهج  زاین  دروم  یاهتیلباق  ینف و  تاصخشم  لقادح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یریوصت تراظن  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دعوم نیرخآ  خیرات  زا  هام  هس  لقادح  رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  ( لایر نویلیم  دصناپ  درایلیم و  هس   ) لداعم دیاب  ناگدنهدداهنشی  نیمضت :  تاحیضوت 

همیمضار نآ  دیسر  لیوحت و  کناب  هب  ناهفصا  یرادرهش  مان  هب  رهش  کناب  دزن  هرامش 100800800  هدرپس  باسح  هب  یدقن  تروص  هب  ای  هصقانم  دانسا  لیوحت 
.دیامن

.دشابن  راک  عاجرا  دنیآرف  ای  یتلود و  تالماعم  همانتنامض  هصقانم ، رد  تکرش  همانتنامض 
19:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ماظن نامتخاس  بنج  یلامش ، قارشا  نابایخ  یادتبا  نارمچ ، دیهش  هارگرزب  ناهفصا ،  ، 8193614873 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
کیفارت لقن و  لمح و  تنواعم  هقطنم 7 ،) یرادرهش   ) لباقم یسدنهم ،

:: 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

یزاس یزاس دنتسم   دنتسم وو   شزومآ   شزومآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یرازفا ،  ،  یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

رهش رهش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هکرابم  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48656973 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6282633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دودنا علق  دحاو  شرب  طوطخ  یاه  رویارد  هعومجم PLC و  ینیزگیاج  هژورپ  شزومآ  یزادنا ،  هار  بصن و  نیمات ،  هیهت و  یحارط ،  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001091836000060 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:45عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283191 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 1050-250-50.000 رزیارودا )  ) هدننکرادوب رتیه و و  هارمه  هب  تعاس  رد  بعکم  رتم  تیفرظ 50.000  هب   CGS هاگتسیا دیرخ  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 1050-250-50.000 رزیارودا )  ) هدننکرادوب رتیه و و  هارمه  هب  تعاس  رد  بعکم  رتم  تیفرظ 50.000  هب   CGS هاگتسیا دیرخ  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
99,600,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   4,980,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا  ، 6931634191 یتسپ :  دک  مالیا ،  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

PLCPLC  هعومجم هعومجم ینیزگیاج   ینیزگیاج هژورپ   هژورپ شزومآ   شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ،  ،  نیمات وو   هیهت   هیهت یحارط ،  ،  یحارط تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 77

وو وو   رتیه   رتیه هارمه   هارمه هبهب   تعاس   تعاس ردرد   بعکم   بعکم رتم   رتم   50 .00050 .000 تیفرظ   تیفرظ هبهب     CGSCGS هاگتسیا   هاگتسیا دیرخ   دیرخ هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
هدننکرادوب هدننکرادوب

88
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095007000037 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  کی  طخ  ناگوان  نشکرت  متسیس  یکدی  تاعطق  لمح  نیمأت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  24،000،000،000 دروآرب :  غلبم 

دنیامرف هعجارم  ناریا  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001092769000191 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6281727 :: هرازه هرازه :: 1402/01/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 3389801119  هرامش  هارمه  نفلت  هکبش  لانگیس  تیوقت  یتارباخم  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اضاقت 3389801119 هرامش  هارمه  نفلت  هکبش  لانگیس  تیوقت  یتارباخم  تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,900,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/04/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: 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

ناگوان ناگوان نشکرت   نشکرت متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق لمح   لمح وو   نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 99

هارمه هارمه نفلت   نفلت هکبش   هکبش لانگیس   لانگیس تیوقت   تیوقت یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1010

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

یا هلحرم  کی  هدرشف  یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001402000102 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم تعاس 16عبنم ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6282646 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیکرتشم  کر  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 42.750.000.000 

لایر نیمضت 2.137.500.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اه نامیپ  روما  زربلا  ناتسا  زاگ  تکرش  تیبرت 6  یوربور  گنهرف  نابایخ  نواعت  راولب  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا   :: سردآ سردآ

02634187144 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02632520868 :: 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

یریوصت6282008 شیاپ  هژورپ  هحفص 16)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6282401NOC هکبش تایلمع  زکرم  قاتا  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، تازیهجت ، هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کرکر تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

2001005070000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6282358 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  تاسیسات  حطس  رد  یتاغیلبت  هزاس  بصن 17  تخاس و  هچراپکی )  ) یفیک یبایزرا  اب  یاهلحرمکی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارهت  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  تاسیسات  حطس  رد  یتاغیلبت  هزاس  بصن 17  تخاس و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
رد 4 ) 8 ىهجو ( کت  ىتاغیلبت  ىولبات 

78,621,346,517 یلام :  دروآرب 

لایر   2,560,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
جردنم قرط  زا  یکی  هب  هصقانم  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  ناونعب  ار  لایر  غلبم 2,560,000,000  دیاب  هصقانم  رد  تکرش  نایضاقتم  نیمضت :  تاحیضوت 

زا لبق  زین  نیمضت  لصا  ددرگ و  یراذگراب  داتس  هناماس  فلا  تکاپ  رد  دیاب  قوف  نیمضت  ریوصت  .دنهد  رارق  فلا )  ) هدش رهمو  کال  تکاپ  رد  هیهت و  طیارش  قاروا  رد 
ناتسا بالضاف  بآ و  تکرش  باجح ، خ  یمطاف ، خ  نارهت ، یناشن  هب   ) نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یاهدادرارق  رتفد  هب  اهداهنشیپ ، لاسرا  تلهم  مامتا 

.ددرگ  لاسرا  نارهت ) ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یاهدادرارق  رتفد  تکرش ، یقرش  علض  نارهت ،
10:00 تعاس : 1402/06/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت ناتسا  بالضاف  تکرش ب و  باجح ، خ  یمطاف ، خ  نارهت ،  ، 1415615453 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ناتسا بالضاف   بالضاف وو   بآبآ   تکرش   تکرش تاسیسات   تاسیسات حطس   حطس ردرد   یتاغیلبت   یتاغیلبت هزاس   هزاس بصن  1717   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 1212

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

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001165000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6281804 :: هرازه هرازه :: 1401/12/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

یکیلیرکآ  یکیفارت  درس  گنر  دیبسالگ و  ، رنیت دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
19,200,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   960,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/03/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یبونج مایق  یادتبا  زومآ  شناد  هارراهچ  درونجب   ، 9418698751 یتسپ :  دک  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  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

تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005132000088 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6282332 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر  رهش  یلصا  رباعم  ریسم  تیاده  یاهولبات  بصن  هیهت و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تشر رهش  یلصا  رباعم  ریسم  تیاده  یاهولبات  بصن  هیهت و  تایلمع  - هار تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,918,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1402/03/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تشر یرادرهش  لیگ - نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ - ماما  راولب  تشر -  ، 4198917679 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  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

یکیلیرکآ یکیلیرکآ یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر وو   دیبسالگ   دیبسالگ ،، رنیت رنیت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

رهش رهش یلصا   یلصا رباعم   رباعم ریسم   ریسم تیاده   تیاده یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
تشر تشر

1414
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000278000218 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6282907 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  نارهت ،  هواس –  هاردازآ  ، دابآ قرغ  هیدنرز ،  هواس ،  یاه  ناتسرهش  هزوح  یاههار  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارهت  نارهت ،  هواس –  هاردازآ  ، دابآ قرغ  هیدنرز ،  هواس ،  یاه  ناتسرهش  هزوح  یاههار  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
34,340,951,030 یلام :  دروآرب 

لایر   1,719,673,552 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/03/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادهار لک  هرادا   ، 3819334553 یتسپ :  دک  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  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

هاشنامرک ناتسا  هعلق  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005233000045 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6283188 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت  ینمیا  تازیهجت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  ناتسا  هاشنامرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کیفارت  ینمیا  تازیهجت  بصن  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
10,099,700,000 یلام :  دروآرب 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   504,985,000 نیمضت :  غلبم 

" یروضح  " تروص هب  و  داهنشیپ " یاه  تکاپ  لاسرا  تلهم  یاضقنا  زا  لبق   " دیاب فلا ) تکاپ  یوتحم  " ) هصقانم رد  تکرش  نیمضت   " لصا نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ یموجن " هللا  تیآ  نامتخاس  یزکرم ، یرادرهش  ریدغ ، نادیم  هاشنامرک ،  " یناشن هب  یرادرهش  یاهدادرارق  نامیپ و  روما  دحاو  لیوحت 

دوب و دهاوخن  ریذپ  ناکما  هجوچیه  هب  داهنشیپ ) یاه  تکاپ  لاسرا  تلهم  یاضقنا  نامز   ) ررقم دعوم  زا  دعب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  لیوحت  تسا  رکذب  مزال 
.دوب  دهاوخ  رگ  هصقانم  هجوتم  نآ  تیلوئسم  عبطلاب  .دش و  دهاوخن  ماجنا  رگ  هصقانم  داهنشیپ  ییاشگزاب 

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

یزکرم یرادرهش  ریدغ -  نادیم   ، 6716743117 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  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

یاه یاه ناتسرهش   ناتسرهش هزوح   هزوح یاههار   یاههار یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1515

کیفارت کیفارت ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 174 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ftky75braqhbw?user=37505&ntc=6282907
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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

2001093897000217 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283193 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامنهار  یاهغارچ  ینابیتشپ  سیورس  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زا یکی  زاین  دروم  مالقا  هیهت  هقباس  دوخ  یراک  هموزر  رد  تسیاب  یم  هصقانمرد  تکرش  راتساوخ  یقوقح  ای  یقیقح  صاخشا  ناگدنشورف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
( لایر  10/0000/000/000 عومجم (  رد  .دنشاب  هتشاد  ار  یتلود  تارادا  ای  اه  یرادرهش 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   500,000,000 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 : 1402/03/15 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

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000278000220 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283211 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیدنرز  ناتسرهش  هزوح  یتاعالطا  یماظتنا  ، یراطخا ولبات  هیاپ و  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هیدنرز  ناتسرهش  هزوح  یتاعالطا  یماظتنا  ، یراطخا ولبات  هیاپ و  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
14,023,276,350 یلام :  دروآرب 

لایر   701,163,818 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/03/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم ماتسا  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   ، 3819334553 یتسپ :  دک  هیدنرز ،  رهش :  یزکرم ،  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

ییامنهار ییامنهار یاهغارچ   یاهغارچ ینابیتشپ   ینابیتشپ سیورس   سیورس زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1717

هیدنرز هیدنرز ناتسرهش   ناتسرهش هزوح   هزوح یتاعالطا   یتاعالطا یماظتنا   یماظتنا ،، یراطخا یراطخا ولبات   ولبات وو   هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 174 ھحفص 14 
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001467000217 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283309 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ  ناتسا  لامش  یاهروحم  نز  کمشچ  یاهغارچ  ییانشور و  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسزوخ  ناتسا  لامش  یاهروحم  نز  کمشچ  یاهغارچ  ییانشور و  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
38,861,966,650 یلام :  دروآرب 

لایر   1,944,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1402/03/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تعاس و هکلف  نیب  ردص - یسوم  ماما  نابایخ  هیناما - زاوها - هرامش 1 :  نامتخاس  سردآ   ، 6133448835 یتسپ :  دک  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
فراع نابایخ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001001467000219 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283311 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ  ناتسا  زکرم  یاهروحم  نز  کمشچ  یاهغارچ  ییانشور و  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسزوخ  ناتسا  زکرم  یاهروحم  نز  کمشچ  یاهغارچ  ییانشور و  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
24,731,518,125 یلام :  دروآرب 

لایر   1,237,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1402/03/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تعاس و هکلف  نیب  ردص - یسوم  ماما  نابایخ  هیناما - زاوها - هرامش 1 :  نامتخاس  سردآ   ، 6133448835 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
فراع نابایخ 

:: 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

لامش لامش یاهروحم   یاهروحم نزنز   کمشچ   کمشچ یاهغارچ   یاهغارچ وو   ییانشور   ییانشور یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ناتسزوخ ناتسزوخ ناتسا   ناتسا

1919

زکرم زکرم یاهروحم   یاهروحم نزنز   کمشچ   کمشچ یاهغارچ   یاهغارچ وو   ییانشور   ییانشور یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
رر یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورسناتسزوخ   سیورسناتسزوخ ناتسا   ناتسا

2020

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

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

زا 174 ھحفص 15 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

رهش6281733 یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم  16:00 تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6282008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت  شیاپ  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 56.000.000.000 

ای در  رد  یرادرهش  دنوامد -  یرادرهش  هجو  رد  یکناب  ربتعم  همانتنامض  تروص  هب  یمالعا  غلبم  لداعم 5 % هصقانم  دیدجت  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  دیدجت  هدنرب  هدهع  هب  طبترم  یاه  هنیزه  ریاس  همانزور و  یهگآ  هنیزه.تسا  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  لوبق 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا 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 174 ھحفص 16 
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ناجنز ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 8:00  زا   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/12/01 هبنشود  زور  حبص  تعاس 09:00  تیاغل   1401/11/25

ناجنز یادص   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 10:00  زا   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/12/11 هبنش  جنپ  زور  تعاس 11:00  تیاغل   1401/12/01

6283249 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/13دکدک   هبنش  زور  حبص  تعاس 09:00   - 1401/12/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات بعش  یزرواشک و  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس  یریوصت  تراظن  متسیس  یاهنیبرود  دیرخ  عوضوم  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  دنشاب  یم  هصقانم  عوضوم  نوماریپ  لوبق  لباق  یراک  قباوس  یاراد  هک  تیحالص  دجاو  ناراکنامیپ  هب  ار  ناجنز  ناتسا  رد 

ینوریب هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  یلخاد و 20  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 20  - 

: هصقانم رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسا یزرواشک  کناب  تیریدم  مان  هب  یهگا  لصا  رد  جردنم  یابش  هرامش  باسح  هب  لایر  نویلیم  دصراهچ  درایلیم و  ود   ) لایر غلبم 2/400/000/000  زیراو 
ههام هس  رابتعا  اب  ناجنز  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  مان  هب  روکذم  غلبم  لداعم  یزرواشک  کناب  زا  ریغ   ) یکناب همان  تنامض  هرقف  کی  ای  ناجنز و 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  راشتنا  هب  طوبرم  یاه  هنیزه 

 - ناجنز ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  یدرگناهج  یارسنامهم  یوربور  وجرنه   ، راولب نازابناج  نادیم  ناجنز   ، یناشن هب  یزرواشک  کناب   :: سردآ سردآ
یتسپدک 4516943117

سامت 024-33779900 هرامش   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش6281733 یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینوریب ینوریب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   2 020 وو   یلخاد   یلخاد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 174 ھحفص 17 
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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 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

6281378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  الاک  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003721 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  لدم 500  یا  هقلح  ییاوقم 1  شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  یتوص  لاناک  سنسیال  ناونع   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

اوآ یطابترا 
هتسب 30 دادعت : 

1401/12/02 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 قباطم   قباطم الاک   الاک سنسیال   سنسیال 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 :
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یدربراک یملع  عماج  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6281462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091599000001 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ددرگ هعجارم  تسویپ  تسیل  - 

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

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

ددرگ هعجارم  تسویپ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714643759 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  ییاکبا  نارماک  دیهش  یوک  جیسب  هارراهچ  هاشنامک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254700-083  ، 38253376-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38251416-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6281481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه هناسر  رد  نآ  راشتناو  اوتحم  یحارط  لماش  یناکت  هناخ  مایارد  هجرد  نیپمک 360  مسارم  یرازگرب  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005070000065 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمومع راکفا  شجنس  یشهوژپ و  رازاب  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یرازگراب  هناماسرد  اددجم  اضماو و  رهم  یتسیاب  یم  تسویپ  قاروا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  باجح ،  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88973057-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88966324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

اهاه هناسر   هناسر ردرد   نآنآ   راشتنا   راشتنا وو   اوتحم   اوتحم یحارط   یحارط لماش   لماش یناکت   یناکت هناخ   هناخ مایا   مایا ردرد   هجرد   هجرد   360360 نیپمک   نیپمک مسارم   مسارم یرازگرب   یرازگرب تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا 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 174 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f9uq95j5tncma?user=37505&ntc=6281462
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6281462?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m697fgrtjsvmz?user=37505&ntc=6281481
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6281481?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6281581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا   ) اتنپس رورس  سکف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000227 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ماک یناب  هدننک  هضرع  عجرم  یرومم  شلف  یدنب  هتسب  عون  رورس  سکف  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب دروم  ناونع  چیه  هبیداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخرد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق 

( الاک لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 15   ) دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتنپس اتنپس رورس   رورس سکف   سکف ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: 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 12 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6281635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرب رد  جردنم  حرش  قبط  درکرهش  یرادرهش  ود  کی و  قطانم  یلام  یاهمتسیس  هناماس  ینابیتشپو  یزاس  هدایپ  ، بصن ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ ینف  تاصخشمو  اهب  مالعتسا 

1101093707000036 زاین :  هرامش 
درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهب مالعتسا  گرب  رد  جردنم  حرش  قبط  درکرهش  یرادرهش  ود  کی و  قطانم  یلام  یاهمتسیس  هناماس  ینابیتشپو  یزاس  هدایپ  ، بصن ، دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم درکرهش  یرادرهش  لیوحت  لحم.تسویپ  ینف  تاصخشمو 

 : یتسپ دک  مود ،  هقبط  هلال -  نامتخاس  یسودرف - ریصن و  هجاوخ  نابایخ  عطاقت  - درکرهش درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8816954964

32274002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273150-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلام یلام یاهمتسیس   یاهمتسیس هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ،، بصن بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6281912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدیدرگ  باختنا  تمیق  نالعا  تهجو  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   ، API FW For VMware سنسیال دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000792 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
تالایا هدنزاس  روشک   VMWARE هدنزاس عجرم   VMWARE یتراجت مان   vrealize network insight on promise عون سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم 
ددع 1 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

API  FW For VMwareAPI  FW For VMware سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشر تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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 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

6281947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخسن یهاگشیامزآ 20  تیفیک  نیمضت  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094293000033 زاین :  هرامش 

تشر ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  تیمها  دروم  تسویپ  لیاف  دراوم  یمامت  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش  لاسرا  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش 

ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ 

4188614975 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  رتفد  نامتخاس  راتسرپ -  نابایخ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33325073-013  ، 33321488-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322057-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تیفیک   تیفیک نیمضت   نیمضت رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2929

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

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

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

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

6281954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط  ) ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یبناج  تازیهجتو  رتویپماک  هنایلاس  ینابیتشپو  یرادهگن  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
همیمضرد هدش  جرد  طیارشو  تسیل 

1101003273000414 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یلخاد 262 تالاوس 024-33772027 هب  ییوگخساپ  تهج  سامت  هرامش  تسا ،  هدش  هدش  دیق  همیمضرد  تاصخشم  طیارش و  هیلک  مالس ،  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینامیلس سدنهم  یاقآ  یروانف -  هرادا 

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج تازیهجتو   تازیهجتو رتویپماک   رتویپماک هنایلاس   هنایلاس ینابیتشپو   ینابیتشپو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 3030

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

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

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

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

6282101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس لیمیا  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000241 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  سسرآ  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم  تکاپ  هکبش  عون   IceWarp رورس لیمیا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نایناریا سسرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مپسا یتنآ  یادراد  سیوریو ،  یتنآ  یاراد  پراو ،  سیآ  هربراک  رورس 600  لیمیا  سنسیال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435893737 یتسپ :  دک  رجفلاو خ 3 ،  کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85122500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85122500-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس لیمیا   لیمیا سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EC سنسیال هخسن   12 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000486 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اتلد متسیس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   LC-100 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ECEC  سنسیال سنسیال هخسن   هخسن   1212 ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 174 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j3vrnpd3fdnfz?user=37505&ntc=6282105
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6282105?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


جدننس هاگدورف   :: 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 15 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6282191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  جدننس  هاگدورف  لرتنک  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001516000048 زاین :  هرامش 
جدننس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هناماس هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD زودنیو تحت  لرتنک  سسکا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
وتکادام دنمشوه 
هتسب 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616893361 یتسپ :  دک  جدننس ،  هاگدورف  هاشنامرک  - جدننس هداج  یادتبا  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31198404-087  ، 33785943-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33785943-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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 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

6282227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  تاعالطا  یروانف  یسانشراکروما  یمجح  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094293000032 زاین :  هرامش 

تشر ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  اب  هارمه  تمیق  داهنشیپ  روتکاف  شیپ  هیارا  دشابیم -  تیمها  دروم  تکرش  لماع  ریدم  یاضما  رهم و  اب  تسویپ  لیاف  دراوم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا 

4188614975 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  رتفد  نامتخاس  راتسرپ -  نابایخ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33325073-013  ، 33321488-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322057-013 :: 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 قباطم   قباطم جدننس   جدننس هاگدورف   هاگدورف لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 3333

 ( ( یایا هنایار   هنایار هکبش   هکبش رازفا ،  ،  رازفا مرن   مرن رازفا ،  ،  رازفا تخس   تخس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یربهار   یربهار تاعالطا (  (  تاعالطا یروانف   یروانف یسانشراکروما   یسانشراکروما یمجح   یمجح یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3434
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا همانراک  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000187 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1402/11/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  دکراک  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000342 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسحاصافم - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  تسویپ - لیاف  قبط  تاصخشم  - یضاقتم دحاو  دات  راک و  ماجنازا  سپ  لاس  رخا  ات  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینمیا ینمیا همانراک   همانراک هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 3535

دکراک دکراک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 3636
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ناتسا ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه 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

6282804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه یکشزپ  مولع  هاگشناد  لقتسم  سرباسح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000236000064 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روشک اکیار  زادرپ  هکبش  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  ینوفلس 1  شکور  اب  یکیتسالپ  باق   Manage engine هکبش یسرباسح  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هتسب 1 دادعت : 

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

یلام 09189007869 سانشراک  یدسا  بانج  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517619651 یتسپ :  دک  یزکرم ،  داتس  نامتخاس  نادمه  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311116-081  ، 31311100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32528027-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمایم یرادرهش   :: 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 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

6282948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یمایم  رهش   GIS یزاسون و یزیمم و  رازفا  مرن  بصن  دیرخ و  ویرادرب  هشقن  راتکه  کالما و 300  دحاو  یزیمم 3000  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس ناتسا 

1101092959000010 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یمایم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دادرارق ای  دزمتسد  ساسارب  تالغتسم  کالما و  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دحاو 3000 دادعت : 

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

.دیئامن یرازگراب  دوش و  اضما  رهم و  ددرگ و  لیمکت  تسویپ  یاهب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3631684318 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  نادیم  شبن  یمایم -  l یمایم ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32623903-023  ، 32622700-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622444-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سرباسح سرباسح ناونع : : ناونع 3737

GISGIS وو   یزاسون   یزاسون وو   یزیمم   یزیمم رازفا   رازفا مرن   مرن بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ وو   یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن راتکه   راتکه   300300 وو   کالما   کالما دحاو   دحاو   30003000 یزیمم   یزیمم ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3838

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

6283279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایلام روما  نامزاس  هب  نایدوم  یکینورتکلا  باسحتروص  لاسرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001155000022 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یگتسشنزاب همیب و  هوجو  نیمات  یاهتیلاعف  زجب  یلام ، تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکینورتکلا  باسحتروص  لاقتنا  هکبش  یدربراک و  یاهرازفا  مرن  اه و  هناماس  زا  هدافتسا  یاه  سیورس  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.نایدوم هناماس  یهاگشورف و  یاه  هنایاپ  نوناق  هدام 26  عوضوم  همان  نآرد  جردنم  یتایلام  روما  نامزاس  هب  نایدوم 

4513713133 یتسپ :  دک  مئاق ،  نادیم  یلامش  علض  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33136138-024  ، 33441041-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442785-024 :: 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  1212   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتایلام یتایلام روما   روما نامزاس   نامزاس هبهب   نایدوم   نایدوم یکینورتکلا   یکینورتکلا باسحتروص   باسحتروص لاسرا   لاسرا ناونع : : ناونع 3939

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6281281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  اب  ( Barrier  ) ریرب لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000977 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
.تسویپ قبط  تاصخشم  هیقب  فلتخم و  یاه   zone رد بصن  یارب  بسانم   . div. 1,2,3 یاهسالک ینمیا  یارب  ریرب  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  8 دادعت : 

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

.هلاسکی لقادح  یتناراگ  یاراد  یضاقتم و  یسررب  تهج  ادبم  یهاوگ  لصا  هئارا  زاین  تروص  رد  لانیجروا و  سنج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043206-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6281338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  وزارت  لوکساب و  جنس ، راشف  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000343 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هس تامدخ  هجو  تخادرپ  .تسیمازلا  هطوبرم  یاه  یهاوگ  روتکاف و  شیپ  قاصلا  .تسویپ  لیاف  قبط  وزارت  لوکساب و  جنس ، راشف  نویساربیلاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( BarrierBarrier  ) ) ریرب ریرب لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4040

وزارت وزارت وو   لوکساب   لوکساب جنس ، ، جنس راشف   راشف نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 4141

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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نامرک یا  هقطنم  قرب  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 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

6281932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط  گنیچاپسید  زکرم  یراگن  هزرل  تاعالطا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001406000133 زاین :  هرامش 

نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1402/03/31 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب یمازلا  تمیق  داهنشیپ  هارمهب  هناماس  قیرط  زا  یراذگراب  تسویپ و  طیارش  تاصخشم و  ءاضما  رهم و  تمیق و  داهنشیپ  مرف  لیمکتو  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  تسویپ  کرادم  دقاف  داهنشیپ  و 

7614653143 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  هزوم  یوربور  روپسابع - دیهش  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6281937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Torch Bevelling Machine تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001758 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138335-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط گنیچاپسید   گنیچاپسید زکرم   زکرم یراگن   یراگن هزرل   هزرل تاعالطا   تاعالطا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4242

Torch Bevelling MachineTorch Bevelling Machine ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس یرادرهش  یرهش  یاضف  ینیرفآزاب و  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6282116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامشاب زاین  نیمات  تروصرد  هام  لقادح 5  یطاسقا  تروص  هب   3RW4447-6BC44 لدم سنمیز  رتراتسا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09216196191

1101005633000086 زاین :  هرامش 
جدننس یرادرهش  یرهش  یاضف  ینیرفآزاب و  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

روشک سنمیز  هدنزاس  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   A 106 نایرج تدش   v 400 ژاتلو  3RW40 47-1BB14 لدم رتراتسا  تفاس  روتوم  لرتنک  متسیس  الاک :  مان 
ناگنک رتسگ  ژاتلو  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامشاب 09216196191 زاین  نیمات  تروصرد  هام  لقادح 5  یطاسقا  تروص  هب   3RW4447-6BC44 لدم سنمیز  رتراتسا  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616967471 یتسپ :  دک  هزیرگ ،  تفن  رابنا  یوربور  نارادساپ  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33625110-087  ، 33786078-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33786076-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6282200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا زاین  دروم  تسویپ  مالعتسا  مرف  قباطم  الاک   - تسا هباشم  دک  ناریا  - P.L.C CARD SCHNEIDER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001247 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   FUM CARD 210 لدم  PLC متسیس یلرتنک  یجورخ و  یدورو و  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز رتراتسا   رتراتسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

PLCPLC  متسیس متسیس یلرتنک   یلرتنک وو   یجورخ   یجورخ وو   یدورو   یدورو تراک   تراک ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6282428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح  لاتیجید -  یراشف  جیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001759 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

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

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک یا  هقطنم  قرب  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 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

6282745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک تیفیک اباب   یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا هیارک -  -  هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح لاتیجید -  -  لاتیجید یراشف   یراشف جیگ   جیگ ناونع : : ناونع 4646

هناماس هناماس هبهب   طوبرم   طوبرم کینورتکلا   کینورتکلا رادشه   رادشه تازیهجت   تازیهجت یدادعت   یدادعت ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنربرکذ و هباشم ، یباختنا  یاهالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبطاهم  هناماس  هب  طوبرم  کینورتکلا  رادشه  تازیهجت  یدادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا هدش  لیمکت  مرف  یراذگراب 

1101001406000132 زاین :  هرامش 
نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناوغرا تراجت  راشای  هدننک  هضرع  عجرم   RELEQUICK یتراجت مان   M-T 3C لدم یکیرتکلا  هلر  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
سراپ شوماخ  شتآ  ینمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HORING هدنزاس عجرم   AH-03127-BS لدم قیرح  مالعا  رشالف  ریژآ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   ACT-4 لدم قیرح  مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 4  لناپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  یتظافح  متسیس  هعطق  رطخ  مالعا  ریژآ  لادپ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

سیدرپ متسیس  ایاس  هدننک  هضرع  عجرم   HUNSEC یتراجت مان   S0723 لدم رطخ  مالعا  یتراک  میس  هدننک  نفلت  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
نالیگ اتیهانآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   ELTAS یتراجت مان   KVA1600 لدم یکیرتکلا  سنارت  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  هب  الاک  لیوحت  ات...و  لمح  هنیزه  هنوگرهو  قرب  تکرش  رابناالاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  رابنا  دیسر  رودص  دیئات و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  یهجو 30  هنوگره 

7614653143 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  هزوم  یوربور  روپسابع - دیهش  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6283005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155209 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یفارگومرت لباترپ  نیبرود  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/30 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6283017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

149917 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یئوس تیمیل  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/12/07 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

یفارگومرت یفارگومرت لباترپ   لباترپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4848

یئوس یئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52463010 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دراد ویشرآ   ) تسیوه ویارد  روتسیمرت  هلر  تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیوه تسیوه ویارد   ویارد روتسیمرت   روتسیمرت هلر   هلر تراک   تراک ناونع : : ناونع 5050

ددع ددع   55 دادعت   دادعت هبهب   رلرتنک   رلرتنک یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ملق   ملق   55 ناونع : : ناونع 5151
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یم تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  / دشاب یم  هباشمدک  ناریا  / ددع 5 دادعت هب  رلرتنک  یکدی  تاعطق  ملق   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  تسویپ  قباطمازجم  تروص  هب  یلامو  ینفداهنشیپ  / دشاب

1101092179001900 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زبس مولع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زبس  مولع  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SG 3060 لدم هکبش  تحت  یکیفارگ  رگشزادرپ  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
هکبش تعنص و  رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   SANGOMA یتراجت مان   Pri E1 CARD FSX-16PORT هب لاتیجید  لانگیس  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

یمداخ دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   KX-TDA 6181 لدم لارتناس  هاگتسد  یطخ  گولانآ 16  یرهش  طخ  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   ADVANTECH یتراجت مان   PCI-1718-AE لدم یتعنص  هنایار  دربراک  لاتیجید  هب  گولانآ  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

فاریس یتعنص  تراهم  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   ETELM هدنزاس عجرم   ETELM یتراجت مان   ALIM 48VDC لدم ارتت  ییویدار  متسیس  رواپ  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه و تسویپ  / دشاب یم  هصقانم  رد  تکرش  مدع  هلزنم  هب  یلام  ینفداهنشسپ و  هئارا  مدع  / دوش هعلاطم  تسویپ  رد  هصقانم  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردیح 53182530-061 میرم  : 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

زا 174 ھحفص 38 
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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 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6281516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصا دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  قیرح  مالعا  متسیسرد  لوژام  اضاقت 0146043/ هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ  تساوخرد 

1101093202001239 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   6GK1503_3CB00 لدم ساب  یفورپ  هب  یجورخ  یدورو و  لوژام  لاصتا  یارب  یطابترا  لوژام  الاک :  مان 
ناتسزوخ قفا  ناراک  دنورا  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس

ددع 2 دادعت : 
1402/02/11 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6281682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میسیب هکبش  هدننکرارکت  رالوس  متسیس  یرادهگن  ینابیتشپ و  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000248 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/11/25 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیسرد   متسیسرد لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 5252

میسیب میسیب هکبش   هکبش هدننکرارکت   هدننکرارکت رالوس   رالوس متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 5353

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون 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

6281708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باسح اصافم  دشابیم .  تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  قیرح .  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  یعامتجا  نیمات 

1101004199000125 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ  1 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
رهشوب رهشوب ،  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش 09178050772  هب  یزوریف  یاقا  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج  دشابیم  یمازلا  هناماس  رد  مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب  ندومن و  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624206-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: 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

یاچالک هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون 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

6281851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا  دیئات  دروم  ناتسا  میقم  یاه  تکرش  طقف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093730000001 زاین :  هرامش 

یاچالک هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
شرتسگ امزآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  نازاس  راکشآ  هدنزاس  عجرم  الست  یتراجت  مان   AG-FA-P3 لدم نوز  یناشن 8  شتآ  قیرح  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

نف اراک 
ددع  1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
رسدور نالیگ ،  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  افطل  دشاب .  یم  تسویپ  یتساوخرد  قیرح  مالعا  متسیس  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4491883883 یتسپ :  دک  یاچالک ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  هدون -  یاچالک -  رسدور ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42680042-013  ، 42680040-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42680040-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5454

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6281911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زقس یزلف  رابنا  راجیب و  تخت  یاه  رابنا  قیرح  مالعا  فشک و  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  بصن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001198000036 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادعت 1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زقس یزلف  رابنا  راجیب و  تخت  یاه  رابنا  قیرح  مالعا  فشک و  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  بصن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6618666713 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  بنج  - ناتابکا نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33176001-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33167100-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

6282075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005846 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریذپ  سردآ  دود  امد و  روتکتد  الاک :  مان 

راگنداپ رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   APOLLO هدنزاس عجرم   APOLLO یتراجت مان  لدم 700-58000  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  دربراک 
ددع 716 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دم هباشم  دک  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  کی  زا  دشاب  یم  ددع  ًاعمج 716  هک  اضاقت  متیآ  یارب 3  داتس  هناماس  تالکشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  یتسویپ  کرادم  قباطم  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هدوبن و  رظن 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زقس زقس یزلف   یزلف رابنا   رابنا وو   راجیب   راجیب تخت   تخت یاه   یاه رابنا   رابنا قیرح   قیرح مالعا   مالعا وو   فشک   فشک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا تازیهجت  مزاول و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000161 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سای رهم  نمیا  راهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  لدم 500   in 1 زیاس یجنرب  سنج  یناشن  شتآ  فک  لزان  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی هبعش 2  یعامتجا  نیمات  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 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

6282125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط   ) رورس قاتا  هژیو  قیرح  افطا  متسیس  دیرخ.دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091868000019 زاین :  هرامش 

دزی ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
روپرداق لیعامسا  هدننک  هضرع  عجرم   GULF OILANDGAS یتراجت مان   A 17 نایرج تدش   MXAPSU17 لدم قیرح  افطا  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ تاصخشم  قبط   ) رورس قاتا  هژیو  قیرح  افطا  متسیس  دیرخ.دشاب  یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8944163114 یتسپ :  دک  دزی ،  ود  هبعش  سردمراولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38250105-035  ، 38250110-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38250117-035 :: 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

یجنرب یجنرب سنج   سنج یناشن   یناشن شتآ   شتآ فکفک   لزان   لزان ناونع : : ناونع 5858

رورس رورس قاتا   قاتا هژیو   هژیو قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هس  تخادرپ  یتسویپ  تسیل  قبط  ...و  هدنهدرادشه  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000631 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاتغج مورکورف  عمتجم   :: 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 23 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6282537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  قباطم  رورس  قاتا  تهج   FM200 زاگ هب  زهجم  قیرح  ءافطا  تازیهجت  یرس  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095292000012 زاین :  هرامش 
یاتغج مورکورف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   ROTAREX هدنزاس عجرم   FIRETEC یتراجت مان   B07507006 لدم  FM 200 زاگ اب  میقتسم  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  گروبمازکول 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

یاتغج رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش قباطم  کمایپ  لاسرا  نینچمه  طوبرم و  یاه  روتکد  هارمه  هب  رورس  قاتا  تهج   FM200 زاگ هب  زهجم  قیرح  ءافطا  تازیهجت  یرس  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  هرامش 09153716909  اب  موزل  تروص  رد  انمض  .تسویپ 

9641171616 یتسپ :  دک  یاتغج ،  مورکورف  عمتجم  یاتغج  ناتسرهش  یوضر  ناسارخ  یاتغج ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45623303-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45623306-051 :: 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

هدنهدرادشه هدنهدرادشه متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6060

رورس رورس قاتا   قاتا تهج   تهج   FM200FM200 زاگ   زاگ هبهب   زهجم   زهجم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا تازیهجت   تازیهجت یرس   یرس کیکی   ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیدج یاهرهش  نارمع  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  قیرح  یافطاو  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001642000010 زاین :  هرامش 

دیدج یاهرهش  نارمع  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994645533 یتسپ :  دک  کالپ 25 ،  یمادخ ، دیهش  نابایخ  کنو ، نادیم  زا  رتالاب  رصع ، یلو  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89356000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88672099-021 :: 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

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح یافطاو   یافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  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

6282762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  یداتس و  شفک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000139000005 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ حرش  هب  - 

مرچ تاجوسنم و  الاک :  هورگ 
تفج  1,010 دادعت : 

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

دقن تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

.دیدرگ دهاوخن  یسررب  تمیق  زیلانآ  دقاف  یاهباوج  تسا و  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  گرب  یرازگراب  لیمکت و 

6616943141 یتسپ :  دک  ناملاش ،  یوک  یوربور  نارادساپ  نابایخ  یاهتنا  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33623652-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664692-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6282965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   یداتس   یداتس شفک   شفک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

 ..  .. وو لباک   لباک وو   تازیهجت   تازیهجت اباب   دود   دود روتکتد   روتکتد فیدر   فیدر   1010 ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یاضاقت رد  هدش  دیق  یاهدنری  ینف و  تاصخشم  قبط  قیرح  افطا  هب  طوبرم  لباک و ..  تازیهجت و  اب  دود  روتکتد  فیدر   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هدننک  نیمات  اب  ارجا  بصن و   ) تسویپ  0220143

1101001034006507 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   CQR هدنزاس عجرم   SPC-ET Beam Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 

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

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Smoke detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

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

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 4 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0003-10  یناشن  شتآ  دربراک  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 

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

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم  راد  گنز  لدم  یکیتسالپ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Gas Detector لدم زاگ  تشن  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Addressable Optical Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس  ناماگشیپ 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Optical Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0001-10  یناشن  شتآ  دربراک  دود  روتکتد  الاک :  مان 

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

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   0LCT50 لدم یکیتسالپ  سنج  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

.تسا هدننک  نیمات  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  .دنوشیم  لاطبا  کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .دوش  هئارا  تسویپ  یاضاقت  ساسا  رب  طقف  یلام  / ینف داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  رد  اضاقت  هرامش  افطل  .دشابیم  اضاقت 0220143  هرامش 

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج تیریدم  نیا  هب  لاسرا  یناشن و  شتآ  نامزاس  رواشم و  دات  دروم  عبرم  رتم  یارب 6000  قیرح  مالعا  هشقن  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسوط 09369247917 یاقآ  اب  یگنهامه  ..یسررب .

1101030463000055 زاین :  هرامش 
نارهت ناایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب یگنهامه.ا  ..یسررب  تهج  تیریدم  نیا  هب  لاسرا  یناشن و  شتآ  نامزاس  رواشم و  دات  دروم  عبرم  رتم  یارب 6000  قیرح  مالعا  هشقن  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسوط 09369247917 یاقآ 

1366736511 یتسپ :  دک  نایئایض ،  ناتسرامیب  هقطنم 17  یرادرهش  یوربور  رذوبا  نابایخ  رذوبا  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55176810-021  ، 55790994-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55751333-021 :: 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

ریبدت یصصخت  قوف  یصصخت و  یاه  کینیلک  کینیلک و  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 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

6283078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبرم عبرم رتم   رتم   60006000 یارب   یارب قیرح   قیرح مالعا   مالعا هشقن   هشقن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6565

یناشن یناشن شتآ   شتآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 6666
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یناشن شتآ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ رد  طیارش  تساوخرد و 

1101094715000025 زاین :  هرامش 
ریبدت یصصخت  قوف  یصصخت و  یاه  کینیلک  کینیلک و  ید  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-6 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 

ردنلیس 6 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  گنیلپوک  ایرآ  یتراجت  مان   ARHU/2M20 لدم  m 20 لوط  in 1 زیاس تخس  همین  گنلش  اب  کرحتم  یناشن  شتآ  گنلیش  هرقرق  الاک :  مان 
یشیرجت یحلاص  دمحم 

ددع 18 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

عجرم گنیلپوک  ایرآ  یتراجت  مان   65x75x17 cm زیاس یدالوف  سنج  لدم 71030900001  یناشن  شتآ  زمرق  وش  زاب  تسار  راکور  نیباک  کت  هبعج  الاک :  مان 
ایرآ رای  راوین  هدننک  هضرع  عجرم  ایرآ  رای  راوین  هدنزاس 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

نمیا ناینب  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   NEWAGE یتراجت مان   2x1 1\2 in\1 1 زیاس یجنرب  یناشن  شتآ  تازیهجت  گنیلپوک  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
نادنک وج  یناج  اقآ  یلع  هدننک  هضرع  عجرم   in 2\1 زیاس یموینیمولآ  سنج  یناشن  شتآ  گنیلپوک  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

تایه یتراجت  مان  تالف  یال  لدم  یناشن  شتآ   in 2 یتنزرب گنلش  اب  یزلف  هبعج  تس  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
ریش ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ریش  ناریا  یتراجت  مان   IS-237 لدم  in 1/2 زیاس یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناشن شتآ  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ رد  طیارش  تساوخرد و 

5715793731 یتسپ :  دک  ینوناق ،  یکشزپ  یور  هبور  رامع  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3462420-044  ، 33462511-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462511-044 :: 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

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

6283143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  یلیمکت  تاعالطا  قیرح  ءافطا  متسیس  زیهجت  ارجا و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094234000094 زاین :  هرامش 

درادناتسا هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
ناریا قیرح  پمپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IFP 300 لدم  in 4\1 1 زیاس یناشن  شتآ  لیرزوه  گنلیش  هرقرق  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  یمازلا  نارهت  t20 نامسینام سنج  را  هژورپ  رد  فرصم  دروم  یاه  هلول  زا  هدافتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  الاک  دکناریا 

3174734563 یتسپ :  دک  درادناتسا ،  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32806031-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32808114-026 :: 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

یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم   :: 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

6283158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  حرش  هب  سانشراک  دیدزاب  ساسارب  کینکراپ  رد  یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  بصن  سانجا  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003277000090 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ هب  حرش  هب  سانشراک  دیدزاب  ساسارب  کینکراپ  رد  یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  بصن  سانجا  هیهت  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

ینف لوئسم  داتو  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزرواشک ،  جیورت  شزومآ و  هسسوم  باون -  یرتنالک 108  بنج  یکدور -  باون و  عطاقت  یدازآ -  خ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457898681

66128309-021  ، 66940765-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940767-021 :: 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 ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس زیهجت   زیهجت وو   ارجا   ارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6767

کینکراپ کینکراپ ردرد   یناشن   یناشن شتآ   شتآ رلکنیرپسا   رلکنیرپسا بصن   بصن سانجا   سانجا هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6868

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

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

هناماس6282745 هب  طوبرم  کینورتکلا  رادشه  تازیهجت  هحفص 30)یدادعت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6281360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  حرش  قبط  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درادن تقباطم  هدش  تساوخرد  یاه  متیآ  اب  هدوب و  هباشم  افرص  هدش  هئارا  یاهدک  ناریا 

1101093567000241 زاین :  هرامش 
نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لایور تاعالطا  یروانف و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  بوناد  هدنزاس  عجرم  بوناد  یتراجت  مان   50x100 mm زیاس یکیتسالپ  کنارت  شوپرد  الاک :  مان 
راگن هکبش 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  هدش ،  تسویپ  تساوخرد  قباطم  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب و  یم  نیوخراد  یتفن  تیاس  رد  نادنورا  زاگ  تفن و  تکرش  رابنا  الاک :  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123128-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

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

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0146073 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم یلام 1401/11/30عبنم داهنشیپ  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6281509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویسپ هکبش  رجف 2  یرادا  روما  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتویپماک یاهمتسیس  قیقد  تالآرازبا  مزاول و  رتوپیماک ، هورگ :

:: 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

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   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6281588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکیش یزاس  نما  تهج   UTM هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنیامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  تسیاب  یم  یتساوخرد ، مالقا  حرش  زا  عالطا  تهج  ناگدنشورف  دشاب و  یم  یروص  یباختنا  یاه  دک  ناریا 

1101092625000785 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN یتراجت مان   FW680 لدم هنایار  هکبش   UTM هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
هنایار امنراک  هدننک  هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک   CYBEROAM یتراجت مان   CR2500iNG-XP لدم هنایار  هکبش   UTM هاگتسد الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هکیش یزاس  نما  تهج   UTM هاگتسد  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  تسیاب  یم  یتساوخرد ، مالقا  حرش  زا  عالطا  تهج  ناگدنشورف  دشاب و  یم  یروص  یباختنا  یاه  دک  ناریا  ددرگ  یم  دیکات 

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

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

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویسپ ویسپ هکبش   هکبش   22 رجف   رجف یرادا   یرادا روما   روما هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 7070

هکبش هکبش یزاس   یزاس نما   نما تهج   تهج   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 7171

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

6281637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ینف و  تاصخشم  قبط   rotork مالقا دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001450 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناینب راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   MICRO-SWITCH یتراجت مان   WLCA2 لدم هعطق  چیئوس  ورکیم  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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   rotorkrotork مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6281660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   IP Phone تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000484 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اتلد متسیس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  کنیلای  یتراجت  مان   SIP-T21PE2 لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  یدروهاش 22166414  : یلامرومام  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   IP PhoneIP Phone ناونع : : ناونع 7373
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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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6281661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم ناسکی  ییاراک  تیفیک و  ینف ،  تاصخشم  اب  لخاد  تخاس  یاهدنرب.یتسویپ  تاصخشم  اب  لخاد  تخاس  لباک  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  شریذپ 

1101093631005842 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/30 زاین :  خیرات 
هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  شریذپ  دروم  ناسکی  ییاراک  تیفیک و  ینف ،  تاصخشم  اب  لخاد  تخاس  یاهدنرب.یتسویپ  تاصخشم  اب  لخاد  تخاس  لباک  عاونا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6281678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هکبش  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000386000181 زاین :  هرامش 

هواس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-401UK KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

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

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

42223488-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروم دروم ناسکی   ناسکی ییاراک   ییاراک وو   تیفیک   تیفیک ینف ،  ،  ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   لخاد   لخاد تخاس   تخاس یاهدنرب.یتسویپ   یاهدنرب.یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   لخاد   لخاد تخاس   تخاس لباک   لباک عاونا   عاونا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   شریذپ   شریذپ

7474

هکبش هکبش چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 7575
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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   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6281818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 

دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا 
1101092935001032 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C2960S-48TS-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  رکذ  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپیم ماجنا  هزور  ینامز 20  هزاب  رد  ینف  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست 

دشابیم رهشرقاب  رد  عقاو  یناگزاب  یاه  رابنا  لحم 
نفلت 84121835 و 84121032

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

84121028-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: 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 اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7676
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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   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6281836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رب تسا  تکرش  نیا  زاین  دروم  هچنآ  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  ینف  تاصخشم  قبط  یموب  لاوریاف  هاگتسد  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  ساسا 

1101091845000047 زاین :  هرامش 
دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN یتراجت مان   FW1500 لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

هرامش اب  داتس  هناماس  روما  الاک و  دیرخ  صوصخ  رد  یورسخریم و  سدنهم  یاقآ  سامت 09128734366  هرامش  اب  ینف  ییامنهار  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  هدش  هراشا  کرادم  هیلک  یراذگراب  .دیئامن  لصاح  سامت  شیاتس  سدنهم  یاقآ   09124731659

 : 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یموب یموب لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777
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ناریا تاعالطا  یروانف  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 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

6281867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دشاب هناماس  رد  هدش  یراذگراب  ینف  تاصخشم  قباطم  لخاد و  دیلوت  یتسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک  تسا  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  ردروتکاف  شیپ  یراذگراب 

1101001011000200 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نارود قفا  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   FortiAP-223B لدم هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

لماک تاصخشم  ابروتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب - هناماس  رد  هدش  یراذگراب  ینف  تاصخشم  قباطم  لخاد و  دیلوت  یتسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینسحم هناماس  سانشراکو  یدمحم 88115755  یاقآ  ینف  سانشراک  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  هناماس  رد  الاک 

09128168407

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: 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 تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 7878

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

6281925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sfp هکبش و جیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000055 زاین :  هرامش 

یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   4GB SW SINGLE PACK SFP TRANSCEIVER لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

sfp glc-lh-sm وکسیس ددع  تشه  وکسیس 2960s-48ts-l و  هکبش  چیئوس  ددع  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگشناد  لحم  رد  لیوحت  - الاک لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  دشاب - یناپمک  پملپ  یلصا و   - ون دیاب  اه  الاک  یمامت 

سامت 09155727348 هرامش 

9617976487 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  یراوزبس –  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش  –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44012884-051  ، 44410310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44410300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

sfpsfp  وو هکبش   هکبش جیئوس   جیئوس ناونع : : ناونع 7979

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ اب  اتنرون  اتید  طوطخ  سبلت  یاه  مدوم  یزادنا  هار  تهج   HWIC - 1T لدم وکسیس  لوژام  ددع  دیرخ 10  شرافس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  رد  کناب  یمالعا  طیارش  اب  قباطم  ربتعم 

1101094858000126 زاین :  هرامش 
جنپ هقطنم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   HWIC-2T لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

اب قباطم  ربتعم  یتناراگ  اب  اتنرون  اتید  طوطخ  سبلت  یاه  مدوم  یزادنا  هار  تهج   HWIC - 1T لدم وکسیس  لوژام  ددع  دیرخ 10  شرافس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ لیاف  رد  کناب  تساوخرد  یمالعا و  طیارش 

1595813551 یتسپ :  دک  کالپ 486 ،  نارهت  گرزب  لته  یوربور  یرهطم  نابایخ  یادتبا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35918052-021  ، 88544573-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88542630-021 :: 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 هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HWIC -  1THWIC -  1T لدم   لدم وکسیس   وکسیس لوژام   لوژام ددع   ددع   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس یدادعت   یدادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هکبش چیئوس  یدادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100889000002 زاین :  هرامش 

یعیبط عبانم  یزرواشک و  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SM لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3KX-NM-1G لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3750X-48PF-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24PC-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 17 دادعت : 

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

.ددرگ تسویپ  یداصتقا  هسانش  اب  هارمه  یمسر  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  ییافص  یاقا  سامت 09122766172  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تهج 

.دنشاب هتشاد  ربتعم  یتناراگ  اهالاک 

3157868787 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  یزرواشک و  سیدرپ  هدکشناد  نابایخ  هدکشناد  هارراهچ  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32227326-026  ، 32819250-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224511-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6282198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   DCS ABB تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005848 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نوتفن سراپ  ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   ABB هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ABB یتراجت مان   CI840A لدم  DCS سابدلیف هکبش  طبار  الاک :  مان 

نایناریا
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  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 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

6282454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  یراک و  پوکسا  تمیق و  داهنشیپ  گرب  قبط  دروک  چپ  هکبش و  لباک  چیئوس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001119000169 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ طیارش  یراک و  پوکسا  تمیق و  داهنشیپ  گرب  قبط  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهنآ  یراذگراب  یتسویپ و  کرادم  مالعتسا و  دانسا  هیلک  ئاضما  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف یراذگراب  هدش  رهم  ار  کرادم  افطل 

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

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم   DCS ABBDCS ABB  تراک تراک ناونع : : ناونع 8282

دروک دروک چپچپ   وو   هکبش   هکبش لباک   لباک وو   چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هس  هقطنم  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  زین  دیدزاب  مرف  دات  هدوب و  تسویپ  لسکا  لیاف  قباطم  تساوخرد  تازج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091024000042 زاین :  هرامش 

نارهت هس  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL26BO07 لدم  m 2 لوط  STP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  زین  دیدزاب  مرف  دات  هدوب و  تسویپ  لسکا  لیاف  قباطم  تساوخرد  تازج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1595813551 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  / رصعیلو رابیوج و  نیب  / یبرغ تشترز  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88893862-021  ، 88938574-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86035688-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یتعنص  یاهکرهش  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   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6282576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیزراکوریق یتعنص  کرهش  یرون  ربیف  لاقتنا  طخ  ثادحا  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001054000213 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

نیزراکوریق رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134996644 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  یوربور  دنز  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32333199-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32307081-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا یمازلا   یمازلا زین   زین دیدزاب   دیدزاب مرف   مرف دات   دات وو   هدوب   هدوب تسویپ   تسویپ لسکا   لسکا لیاف   لیاف قباطم   قباطم تساوخرد   تساوخرد تازج   تازج ناونع : : ناونع 8484

یرون یرون ربیف   ربیف لاقتنا   لاقتنا طخطخ   ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون 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

6282636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  ناتسدرک  تاکرمگ  تراظن  هزوح  تهج  تسویپ  تاصخشم  اب  یا  هنایار  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  رظن  دم  یمالعا  تاصخشم 

1101003544000037 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 

سوط تاکسا  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم   GENIUS یتراجت مان   km160 لدم هنایار  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
تس  20 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
اتلد ناشیدنا  قفا  هدننک  هضرع  عجرم   AVISION هدنزاس عجرم   AVISION یراجت مان   AD250F لدم یگنر  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

 ... و - 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هدننک  تکرش  طسوت  کیتامروفنا  نامزاس  زا  تیلاعف  زوجم  روتکاف و  شیپ  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 143 کیتامروفنا  دحاو  جدنسس  کرمگ  یلام  روما  دحاو  یلخاد 127   48 سامت 08733177745 -  هرامش 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0120259 فپ -  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/11/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویسپ هکبش  مود 1401  ههام  یفرصم 6  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

یگنر یگنر رنکسا   رنکسا هنایار -  -  هنایار سوم   سوم وو   دیلک   دیلک هحفص   هحفص تستس   یایا : : هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

ویسپ ویسپ هکبش   هکبش   140 1140 1 مود   مود ههام   ههام   66 یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 8787
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ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6283272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  حطس  رد  ( vhf  ) میسیب هکبش  هاگتسد و  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000247 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/11/25 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تنرتنیا6281462 هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6281937Torch Bevelling Machine(30 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یبناج6281954 تازیهجتو  رتویپماک  هنایلاس  ینابیتشپو  هحفص 17)یرادهگن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

میسیب میسیب هکبش   هکبش وو   هاگتسد   هاگتسد زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 8888

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6282158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0140119 اضاقت : هرامش  قیرح / مالعا  گنیروتینام   FIRE ALARM MONITORING تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000747 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41077  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ  گنر  کت  گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 

عبرم رتم  192 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  ادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  دامرف / هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا گنیروتینام   گنیروتینام   FIRE ALARM MONITORINGFIRE ALARM MONITORING ناونع : : ناونع 8989
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دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  چنیا  لاو 55  وئدیو  رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بصن تهج  بسانم  یراوید  تکارب  ددع ، ود  یرتم   HDMI 10 لباک

دزی هاگدورف  لحم  رد  یزادنا  هار  بصن و  ربتعم ، یتناراگ 
1101001265000159 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاعالطا شرتسگ  هموظنم  نادیما  هدننک  هضرع  عجرم  اگم  یتراجت  مان   M-4635-FH لدم  in 55 زیاس لاو  وئدیو  رگشیامن  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تسیل  قباطم  نویزیولت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دزی هاگدورف  لیوحت  لحم 

.دیریگب سامت  هرامش 09133524161  اب  لاوس  نتشاد  تروصرد 

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

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

37218474-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن تهج   تهج بسانم   بسانم یراوید   یراوید تکارب   تکارب یرتم ،  ،  یرتم   HDMI  10HDMI  10 لباک   لباک لاو -  -  لاو وئدیو   وئدیو رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه رهش  یاوه  تیفیک  رگشیامن  ولبات  یزادنا  هار  بصن و  تاریمعت ،  یبای ،  بیع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003139000054 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  نادمه  رهش  یاوه  تیفیک  رگشیامن  ولبات  یزادنا  هار  بصن و  تاریمعت ،  یبای ،  بیع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا   - تابساحم ناوید  لک  هرادا  بنج   - یناشنشتآ یرتم   18 رهاط -  اباب  خ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6518699553 یتسپ : 

34235575-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34228444-081 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش یاوه   یاوه تیفیک   تیفیک رگشیامن   رگشیامن ولبات   ولبات یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تاریمعت ،  ،  تاریمعت یبای ،  ،  یبای بیع   بیع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 9191

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

6281371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FAAC-B680 H دنبهار هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000519 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپ 09122272396 یلق  یاقآ  سامت  هرامش   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادا لحارم  زا  سپ  دقن  تخادرپ  - 

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544194-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FAAC-B680 HFAAC-B680 H  دنبهار دنبهار هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9292

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

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

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

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

6281663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ییانشور  تابساحم  تامازلا و  تاصخشم ،  اب  قباطم  تاو  ید 200  یا  لا  ینابایخ  غارج  ددع  دیرخ 65  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007007000307 زاین :  هرامش 

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ییانشور تابساحم  ییارجا  لیاف  تسویپ  تسویپ -  ییانشور  تابساحم  تامازلا و  تاصخشم ،  اب  قباطم  تاو  ید 200  یا  لا  ینابایخ  غارج  ددع  دیرخ 65  - 

دشاب یم  یمازلا  یداهنشیپ  غارچ 
یئانشور تازیهجت  پمال و  الاک :  هورگ 

ددع  65 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق داهنشیپ  دنس ،  ندوبن  تسویپ  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  مالعتسا  مرف  ندومن  تسویپ  و  ءاضما ) رهم و  اب  الاک ،  لدم  دنرب و  نعت   ) لیمکت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دامرف تقد  هجو  تخادرپ  هوحن  الاک و  هب  زاین  خیرات  هب  امتح   ) .تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم 

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

31703-051  ، 37613041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37681066-051 :: 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   200200 یدید   یایا   لالا   ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ ددع   ددع   6565 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

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

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

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

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

6282390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش هب  مالقا  لیوحت  زا  سپ  هام  طاسقا 2 تخادرپ  طیارشاب  ددعدصکی  کالپ  لورو  چیپ  هارمه  هب  یکیتسالپ  ریک  تعرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمظاک سامت 09111439226 نفلت 

1101005097000077 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  دورگنل  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412002102   90x35 cm داعبا  cm 5 عافترا ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

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

سامت نفلت  یرادرهش  هب  مالقا  لیوحت  زا  سپ  هام  طاسقا 2 تخادرپ  طیارشاب  ددعدصکی  کالپ  لورو  چیپ  هارمه  هب  یکیتسالپ  ریک  تعرس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمظاک 09111439226

4471668387 یتسپ :  دک  دورگنل ،  یرادرهش  - ماما نابایخ  دورگنل ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42525001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42525005-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشت  تهج  افرص  هدش  باختنادک  ناریا  ، ددع  10 دادعت ، ادنرون دنرب  اب  تلو  یفقس 12  نادرگ  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090049004336 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   NG لدم یروتکلفر  نادرگ  غارچ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریا  ناریا  ناریا ، یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  الاک :  لیوحت  یرادا ، هام  ود  یلام  : تخادرپ  نامز  هوحن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 09124717299 سامت  نفلت  یمیحر ،  یاقآ  : سانشراک مان  * 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624206-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کالپ کالپ لورو   لورو چیپ   چیپ هارمه   هارمه هبهب   یکیتسالپ   یکیتسالپ ریگ   ریگ تعرس   تعرس ناونع : : ناونع 9494

تلو تلو   1212 یفقس   یفقس نادرگ   نادرگ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 9595

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش یدهم  ناتسرهش  هزوح  رد  لیردراگ  یساسا  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هئارا  تسویپ  رد  تساوخرد  حرش 

1101004449000135 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دنیامن  یراذگراب  ددجم  ءاضما  رهم و  زا  سپ  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  هناماس  رد  دوخ  کرادم  یراذگراب  زا  سپ  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  تاحفص  مامت  ءاضما  رهم و  هعلاطم و  زا  سپ  تسیاب  یم  زین  تسویپ  دادرارق  لیاف 

3514713995 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرهطم  نادیم  ملعم  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442082-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440467-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش یدهم   یدهم ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم ردرد   لیردراگ   لیردراگ یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 9696

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

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

زا 174 ھحفص 71 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/36rf2kfu95wj2?user=37505&ntc=6282587
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6282587?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زقس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  اب  نویسادنوف  نودب  یرتم  کی  یوزاب  لیم و  قرو 5  اب  یهجو  یرتم 12  هزیناولاگ 9  یکیفارت  نیبرود  هیاپ  ددع  10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم

1101090862000186 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  زقس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نایاش یسدنهم  هدنزاس  عجرم  قرب  نایاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  قرب  نایاش  یتراجت  مان   m 8 زیاس  ST37 دالوف سنج  یکیفارت  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
قرب

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

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دشاب یم  تیمها  زئاح  رایسب  لیوحت  نامز  ههام -  تخادرپ 3  هدننک -  نیمٌات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناینب -  شناد  یاه  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمحا 09189846252

6681653111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   - یعامتجا نیمات  نامزاس  یوربور  تلاسر  نابایخ  زقس  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36228863-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225125-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  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 17 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6282746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب هناخ  هس  نز  کمشچ  غارچ  ددع   6 تاقلعتم -  هیاپ و  اب  هارمه  رالوس  هناخ  هس  نز  کمشچ  غارچ  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094756000063 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
روشک نارادهار  ینواعت  یا  هناخ  هس   LED ییامنهار غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714111 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یاهیرادرهش  یرایمه  نامزاس  ریدغ -  یرادا  هعومجم  نمهب -  خ 22  ناهفصا -  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673075-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32672400-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزیناولاگ هزیناولاگ یکیفارت   یکیفارت نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 9797

یقرب یقرب هناخ   هناخ هسهس   نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ تاقلعتم -  -  تاقلعتم وو   هیاپ   هیاپ اباب   هارمه   هارمه رالوس   رالوس هناخ   هناخ هسهس   نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6282957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتیزوپماک یگدننار  ییامنهار و  یاهولبات  لیوحت  تخاس و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091174000040 زاین :  هرامش 

نیوزق کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

هام 2 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لمح و ،  نامزاس  ناوناب  ناتسوب  بنج  بیرج  رازه  ناتسلگ  نابایخ  یادتبا  ادخهد  راولب  قباس  ییاباب  دیهش  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3413949191 یتسپ : 

33356481-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356483-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتیزوپماک یتیزوپماک یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار یاهولبات   یاهولبات لیوحت   لیوحت وو   تخاس   تخاس وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9999

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

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

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

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

6283306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم  550 ژارتم هب  گنر  یسوت  یرتم  یتناس  تماخض 6 اب  ینتب 20*20 زیلاج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم 100 ژارتم هب  گنرزمرق  یرتم  یتناس  تماخض 6 اب  ینتب 20*20 زیلاج 

1101090610000005 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

نابایخ راد  شکور  هدش  گنر  شوپفک  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نابایخ راد  شکور  هدش  گنر  شوپفک  الاک :  مان 

ددع 550 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نزر رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن تمیق  مالعا  هب  مادقا  دشاب  یم  نادمه  هیتآ  ناتسرامیب  تاسیسات  دحاو  رد  هک  رظن  دروم  هنومن  دیدزاب  زا  سپ  دشاب  یم  فظوم  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6568144534 یتسپ :  دک  تیالو ،  نابایخ  یاهتنا  داهج - نادیم  نزر ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36228753-081  ، 6228753-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

6228753-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نابایخ نابایخ راد   راد شکور   شکور هدش   هدش گنر   گنر شوپفک   شوپفک ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6281333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هشیش  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094922000042 زاین :  هرامش 

زیربت یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کالفا نازاس  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم  ردالاوآ  یتراجت  مان  ناملآ  روتوم  رکناد  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  رلرتنک  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ ءاضما  رهم و  دیاب  هک  دشابیم  دوجوم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  یلو  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5174745569 یتسپ :  دک  اه ،  هنایاپ  نامزاس  رطاخنامیلس  نابایخ  یاهتنا  ناحیروبا  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34785400-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34785005-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 10 110 1
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نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6281381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود یرانک  لرتنک  تیگ  رازهود  اراک  هدننک  هضرع  عجرم  رازهود  اراک  یتراجت  مان   speed Gate لدم یا  هشیش  ددرت  لرتنک  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع کی  ینایم  ددع و 

1101099226000099 زاین :  هرامش 
نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازهود اراک  هدننک  هضرع  عجرم  رازهود  اراک  یتراجت  مان   FLAP BARRIER لدم یا  هشیش  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

کی ینایم  ددع و  ود  یرانک  لرتنک  تیگ  رازهود  اراک  هدننک  هضرع  عجرم  رازهود  اراک  یتراجت  مان   speed Gate لدم یا  هشیش  ددرت  لرتنک  تیگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع

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

64015478-021  ، 64015000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66943093-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

ودود یرانک   یرانک لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ رازهود   رازهود اراک   اراک هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم رازهود   رازهود اراک   اراک یتراجت   یتراجت مان   مان   speed Gatespeed Gate لدم   لدم یایا   هشیش   هشیش ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع
ددع ددع کیکی   ینایم   ینایم وو   ددع   ددع

102102
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نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6281468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاحیضوت  تاصخشم و  قباطم  ناریمش  هبعش  یدالوف  یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  اهالاک و  نیمأت  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000121 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: 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

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6281502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاحیضوت  تاصخشم و  قباطم  یدازآ  هبعش  یدالوف  یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  اهالاک و  نیمأت  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000122 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: 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

یدالوف یدالوف یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   اهالاک   اهالاک نیمأت   نیمأت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 103103

یدالوف یدالوف یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   اهالاک   اهالاک نیمأت   نیمأت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6281810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  ناتسا  نکسم  کناب  بعش  پآ  لور  یاهبرد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001143000059 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   5x5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - تسویپ یاهلیاف  تاصخشم  طیارش و  قباطم  یوضر  ناسارخ  ناتسا  نکسم  کناب  بعش  پآ  لور  یاهبرد  بصن  دیرخ و  هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مایخ 29 شبن  دهشم  سردآ :  یلخاد 325 -  سانشراک 051-37625201-3  نفلت 

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  نکسم  کناب  بعش  روما  تیریدم  نامتخاس  مایخ 29 -  شبن  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9185837659

37680106-051  ، 37625201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37663771-051 :: 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

کناب کناب بعش   بعش پآپآ   لور   لور یاهبرد   یاهبرد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

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

6282126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  یاه  لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  ینفد  ییا  هغیت  دنبهار  یلیر و  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101090327000029 زاین :  هرامش 
رهشناریا هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   K-SH لدم ینوئدراکآ  ییوشک  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  یاه  لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  ینفد  ییا  هغیت  دنبهار  یلیر و  دنبهار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

تسا یمازلا  هطوبرم  مرف  لیمکت  لحم و  زا  دیدزاب 

9918734311 یتسپ :  دک  نفلت 05437222796 ،  رهشناریا  هاگدورف  رهشناریا -  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222799-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227746-054 :: 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

ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6282407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاحیضوت  تسویپ و  لیاف  قبط  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003366000110 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( راکدوخ  ) کیتاموتا رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  3.13 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم تاحیضوت  تسویپ و  لیاف  قبط  کیتاموتا  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158184435 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  ناتسرهش   لپ  زا  دعب  مود  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32617110-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32617110-031 :: 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

ینوئدراکآ ینوئدراکآ ییوشک   ییوشک دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 106106

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 107107

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

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

زا 174 ھحفص 79 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j2a68jlgnnm6x?user=37505&ntc=6282126
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6282126?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r576mf4952zxs?user=37505&ntc=6282407
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6282407?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاحیضوت  تاصخشم و  قباطم  دنوامد  هبعش  یدالوف  یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  اهالاک و  نیمأت  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000120 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6281371FAAC-B680 H دنبهار هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 67)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدالوف یدالوف یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   اهالاک   اهالاک نیمأت   نیمأت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 108108

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6281347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت داتس  نامتخاس  یاهروسناسآ  رد  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005845 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طسوت مالعتسا  دانسا  تاحفص  هیلک  لیمکت و  هدنهدداهنشیپ  طسوت  تسیابیم  مالعتسا  دانسا  رد  جردنم  تمیق  اهنشیپ  گرب  خرن و  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  تسیابیم  یضاقتم 

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

23942555-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت نارهت داتس   داتس نامتخاس   نامتخاس یاهروسناسآ   یاهروسناسآ ردرد   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6282030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  ( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   ) لاناک راهچ  لدبم  هاگتسد  تفج  کی  لاناک و  کت  لدبم  هاگتسد  تفج  شش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101092868000630 زاین :  هرامش 
ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اناداپآ تعنص  کادآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DIGI CAP یتراجت مان   DS-6101 HFI-IP لدم هتسبرادم  نیبرود  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

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

تفن رابنا  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یور  رب  بصن  تیلباق  راگزاس و  هلاس و  کی  لقادح  یتناراگ  یاراد  .تسیمازلا  مالعتسا  مرف  یراذگ  راب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دیدزاب  متسیس  زا  تسارح  زوجم  ذخا  اب  زاین  تروص  رداجر  دیهش 

7917914559 یتسپ :  دک  رنهابدیهش ،  هلکسا  بنج  - نارادساپراولب - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33513327-076  ، 33513081-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513311-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا (( تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ) ) لاناک لاناک راهچ   راهچ لدبم   لدبم هاگتسد   هاگتسد تفج   تفج کیکی   وو   لاناک   لاناک کتکت   لدبم   لدبم هاگتسد   هاگتسد تفج   تفج شششش   ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

1 101 10
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نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ طیارش  ینف و  تاصخشم  , دیرخ تسیل  هب  هجوت  اب  زاین  دروم  مزاول  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050113000020 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516795547 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هناخ  هدزیس  یلعوب  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38343019-081  ، 38261026-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38278330-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هس  هقطنم  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  دیرخ  تهج  دیدزاب  مرف  دات  هک  تسا  زاین  تسویپ  یاه  لیاف  قباطم  نیبرود  دادعت 103  عومجم  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091024000040 زاین :  هرامش 

نارهت هس  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا طابترا  سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   IPC-A1A5W-I50S لدم زیاروتوم  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 103 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  دیرخ  تهج  دیدزاب  مرف  دات  هک  تسا  زاین  تسویپ  یاه  لیاف  قباطم  نیبرود  دادعت 103  عومجم  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1595813551 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  / رصعیلو رابیوج و  نیب  / یبرغ تشترز  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88893862-021  ، 88938574-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86035688-021 :: 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

یتینما یتینما نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 11 11 1 1

تسا تسا یمازلا   یمازلا دیرخ   دیرخ تهج   تهج دیدزاب   دیدزاب مرف   مرف دات   دات هکهک   تسا   تسا زاین   زاین تسویپ   تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف قباطم   قباطم نیبرود   نیبرود دادعت  103103   دادعت عومجم   عومجم ردرد   ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مق یا  هقطنم  بآ   :: 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 17 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق یا  هقطنم  بآ  تکرش  تاسیسأت  نکاما و  کینورتکلا  دنمشوه و  تظافح  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001069000086 زاین :  هرامش 

مق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یرادهگن سیورس و  1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قاصلا یتسویپ  کرادم  هب  ار  تکرش  ینمیا  همانیهاوگ  تیحالص و  همان  یهاوگ  تارغت ،  نیرخآ  همانزور ،  یهگآ  هارمه  هب  همانساسا  افطل ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم یقلت  کرادم  نیا  نتشادن  هلزنم  هب  کرادم  یراذگراب  مدع  تسا  یهیدب.دامن 

3715653184 یتسپ :  دک  کی ،  هرامش  هچوک  شبن  - رهشرود نابایخ  - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37839093-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3789092-025 :: 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

هزیناولاگ6282675 یکیفارت  نیبرود  هحفص 67)هیاپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یفارگومرت6283005 لباترپ  هحفص 30)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تاسیسأت تاسیسأت وو   نکاما   نکاما کینورتکلا   کینورتکلا وو   دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 113113
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ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4100152 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nicico.com :: عبنم ردعبنم یهگآ  جرد  خیرات  زا  سپ  زور  تدم 14  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یرسارس همانزور 

6282637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ نوتاخ  سم  بوذ  هناخراک  رد  هاگشیالاپ  یتاریمعت  هلوس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: راک رصتخم  حرش 

ییارجا و یاه  هشقن  اب  قباطم  ناریا  سم  عیانص  یلم  تکرش  هب  طوبرم  دابآ  نوتاخ  سم  بوذ  هناخراک  رد  هاگشیالاپ  یتاریمعت  هلوس  ثادحا  تایلمع  ماجنا 
حلاصم و هیهت  لماش  تاریمعت ، یرادا  نامتخاس  انب  ریز  عبرم  رتم  تاریمعت و 176  هلوس  انب  ریز  عبرم  رتم  داعبا 265  هب  یزلف و  تلکسا  اب  هژورپ  ینف  تاصخشم 

شیامرس متسیس  بالضاف ، متسیس  مرگ ، درس و  بآ   ) یکیناکم تاسیسات  یارجا  یزیر ، نتب  یدنبروتامرآ ، یدنب ، بلاق  یزاسریز ،  یرادربکاخ ، بیرخت ، تازیهجت ،
.دشابیم هطوبرم  یاه  همان  نآ  ینف و  لوصا  تیاعر  اب  ...و  و )...  قیرح ، مالعا  متسیس  تارباخم ، ییانشور ، لماش   ) یقرب تاسیسات  شیامرگ و ،)...  و 

.دادرارق غالبا  خیرات  زا  یسمش  هام   9 راک : ماجنا  تدم 
دابآ نوتاخ  سم  بوذ  تاجناخراک  همشچرس ، - کبابرهش هداج  رتمولیک 20  نامرک ، ناتسا  راک : ماجنا  لحم 

هنیزه هیلک  لایر .) نویلیم  دصتشه  درایلیم و  هس   ) لایر لداعم 3,800,000,000  هصقانم  رد  تکرش  یکناب  همانتنامض  هئارا  ییاناوت  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عیانص یلم  تکرش  یمومع  طباور  یعامتجا و  روما  زا  مالعتسا  زا  سپ  یناتسا  یرسارس و  یاههمانزور  اهتیاس و  بو  رد  هصقانم  نیا  هب  طوبرم  یاهیهگآ  جرد  یاه 

.دش دهاوخ  رسک  راکنامیپ  تابلاطم  زا  دادرارق  داقعنا  زا  سپ  دشاب و  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  ناریا  سم 

:: سردآ سردآ

03431496541 :: نفلت :: dargah.nicico.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

قیرح6281516 مالعا  متسیسرد  هحفص 38)لوژام  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6281851 شتآ  قیرح  مالعا  لرتنک  هحفص 38)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رابنا6281911 راجیب و  تخت  یاه  رابنا  قیرح  مالعا  فشک و  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  بصن  دیرخ 
زقس یزلف 

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6282075 مالعا  متسیس  هحفص 38)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6282158 مالعا  گنیروتینام   FIRE ALARM MONITORING(64 هحفص لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

سم6282637 بوذ  هناخراک  رد  هاگشیالاپ  یتاریمعت  هلوس  هحفص 9)ثادحا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

هناماس6282745 هب  طوبرم  کینورتکلا  رادشه  تازیهجت  هحفص 30)یدادعت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

سمسم بوذ   بوذ هناخراک   هناخراک ردرد   هاگشیالاپ   هاگشیالاپ یتاریمعت   یتاریمعت هلوس   هلوس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1141 14
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

6282965 .. لباک و تازیهجت و  اب  دود  روتکتد  فیدر  هحفص 38)10  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

عبرم6283001 رتم  یارب 6000  قیرح  مالعا  هشقن  هحفص 38)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6281867 تنیوپ  هحفص 50)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6282191 لیاف  قباطم  جدننس  هاگدورف  لرتنک  هحفص 17)سسکا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدننک6281381 هضرع  عجرم  رازهود  اراک  یتراجت  مان   speed Gate لدم یا  هشیش  ددرت  لرتنک  تیگ 
ددع کی  ینایم  ددع و  ود  یرانک  لرتنک  تیگ  رازهود  اراک 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یزاس6283301 دنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  یرازفا ،  تخس  یرازفا و  مرن  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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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دهشم کی  هرامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6281861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل ای 10 ای 15  مجح 12   // کلاس یتسوپ و  یاهیرامیب  نامرد  تهح  تاقلعتم  تزا و  لوسپک  // دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091784000268 زاین :  هرامش 

دهشم کی  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 9 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09151805443 // ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   // هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  // ههام کی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9179793945 یتسپ :  دک  دابآ 66 و 68 ،  لیکو  نیب  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35018314-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35017420-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزلف یزلف لوسپک   لوسپک قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا دربراک   دربراک تزا   تزا زاگ   زاگ اباب   طولخم   طولخم میدس   میدس تانبرکیب   تانبرکیب ردوپ   ردوپ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 115115

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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راهب هرامش 1  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6281970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاباب .تسا 09153203930  هدننک  نیمات  اب  بصن  لمح و  .میدنمزاین  رورس  قاتا  تهج  قیرح  دض  برد  ددع  لفق و 1 دع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090296000051 زاین :  هرامش 

راهب هرامش 1  ینامرد  زکرم  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 : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تعنص  قاری  ایرآ  هدنزاس  عجرم  میارپ  نا  یت  چا  یتراجت  مان   luxe لدم لیتسا  سلنتسا  سنج  قیرح  دض  راکوت  لفق  الاک :  مان 

تعنص قاری  ایرآ  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9136616133 یتسپ :  دک  راهب ،  هرامش 1 هاگنامرد  7و9- راهب نیب  - راهبارعشلا کلم  -خ  جیسب نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37625023-051  ، 38553976-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38524049-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح دضدض   برد   برد وو   لفق   لفق ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

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

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

6282699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن اب  94*2/10 و88*187 داعبا رد  ددع  2 دادعت یتناراگ  یناشن و  شتادیئات  یهاوگ  ابو  قیرحدض  یزلف   ups رورس قاتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لماک تالا  قاری  لفقو و  ارجا  و 

1101001024000217 زاین :  هرامش 
یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 

مرخ ژد  نمیا  یتعنص  برد  زوسن و  قودنص  هدنزاس  عجرم  مرخ  ژد  نمیا  یتعنص  برد  زوسن و  قودنص  یتراجت  مان   200x100 cm زیاس قیرح  دض  رد  الاک :  مان 
مرخ ژد  نمیا  یتعنص  برد  زوسن و  قودنص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لفقو و ارجا  بصن و  اب  94*2/10 و88*187 داعبا رد  ددع  2 دادعت یتناراگ  یناشن و  شتادیئات  یهاوگ  ابو  قیرحدض  یزلف   ups رورس قاتا  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارکو  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  ابروتکاف  شیپو  لماک  تالا  قاری 

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84892498-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرحدض قیرحدض یزلف   یزلف   upsups رورس رورس قاتا   قاتا برد   برد ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزاسرهش نکسم و  هار ، تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تسیل  دادعت  ینف و  تاصخشم  قباطم  یا  هلوس  غارچ  قرب و  ولبات  تازیهجت  قرب و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003045000261 زاین :  هرامش 

یزاسرهش نکسم و  هار   تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   m 1000 هرقرق  LSFOH شکور سنج  سم  یداه  سنج   2x1/5 mm^2 عطقم حطس   N2XRH قیرح دض  رادرومرآ  تردق  قرب  لباک  الاک :  مان 

انیس لباک  هدننک  هضرع  عجرم  انیس  لباک 
هرقرق 1 دادعت : 

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

تقباطم تسیل  اب  هدش  رکذ  ینف  تاصخشم  یمامت.دامرف  لصاح  سامت  هداز  میرک  سدنهم  هرامش 09124594965  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یمسر روتکاف  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  هیوست.تسا 20  هدش  یرازگراب  فا  ید  یپ  دک و  وتا  تروصب  اه  ولبات  یاه  هشقن  دشاب و  هتشاد 

1463917151 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  سدق و  کرهش  نیب   - یرون هلا  لضف  خیش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88255942-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88259971-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هلوس   هلوس غارچ   غارچ وو   قرب   قرب ولبات   ولبات تازیهجت   تازیهجت وو   قرب   قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع 118118

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوزق ناتسا  زربلا -  یتعنصرهش  هبعش  رورس  قاتا  تقرس  دض  قیرح و  دض  ینمیا  برد  بصن  حرط  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005465000068 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دیامن مادقا  زاین  یلک 

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

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

33351110-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6281516 مالعا  متسیسرد  هحفص 38)لوژام  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6281708 ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 38)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6281851 شتآ  قیرح  مالعا  لرتنک  هحفص 38)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لوسپک6281861 قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ 
یزلف

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

رابنا6281911 راجیب و  تخت  یاه  رابنا  قیرح  مالعا  فشک و  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  بصن  دیرخ 
زقس یزلف 

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6281970 دض  برد  هحفص 9)لفق و  قیرح  ( قیرح

نیوزق نیوزق ناتسا   ناتسا زربلا -  -  زربلا یتعنصرهش   یتعنصرهش هبعش   هبعش رورس   رورس قاتا   قاتا تقرس   تقرس دضدض   وو   قیرح   قیرح دضدض   ینمیا   ینمیا برد   برد بصن   بصن حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1191 19
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6282075 مالعا  متسیس  هحفص 38)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6282125 قاتا  هژیو  قیرح  افطا  متسیس  هحفص 38)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6282158 مالعا  گنیروتینام   FIRE ALARM MONITORING(64 هحفص لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

رورس6282537 قاتا  تهج   FM200 زاگ هب  زهجم  قیرح  ءافطا  تازیهجت  یرس  هحفص 38)کی  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سم6282637 بوذ  هناخراک  رد  هاگشیالاپ  یتاریمعت  هلوس  هحفص 9)ثادحا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

رورس6282668 قاتا  قیرح  یافطاو  مالعا  هحفص 38)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرحدض6282699 یزلف   ups رورس قاتا  هحفص 9)برد  قیرح  ( قیرح

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

یا6282710 هلوس  غارچ  قرب و  ولبات  تازیهجت  قرب و  هحفص 9)لباک  قیرح  ( قیرح

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

هناماس6282745 هب  طوبرم  کینورتکلا  رادشه  تازیهجت  هحفص 30)یدادعت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح6282762 ءافطا  یداتس و  شفک  هحفص 38)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6282965 .. لباک و تازیهجت و  اب  دود  روتکتد  فیدر  هحفص 38)10  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

عبرم6283001 رتم  یارب 6000  قیرح  مالعا  هشقن  هحفص 38)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6283078 شتآ  هحفص 38)مزاول  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6283143 ءافطا  متسیس  زیهجت  ارجا و  هحفص 38)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6283274 - زربلا یتعنصرهش  هبعش  رورس  قاتا  تقرس  دض  قیرح و  دض  ینمیا  برد  بصن  حرط  یارجا 
نیوزق ناتسا 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 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

6281334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راک 20 ینمیا  شفک  / ددع تاوولیک 2 20 رتمزاف / ددع تاوولیک 2 قرب 20 ینمیا  سابل  / ددع تاوولیک 2 قرب 20 ینمیا  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تفج

1101003143001205 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

SZ MV لدم دادما  لمعلاروتسد  + تاجن یاصع  + قیاع شکتسد  + قیاع هیاپ  راهچ  + قرب ژاتلو  روتکتد  تایوتحم  قرب  قیاع  ینمیا و  تازیهجت  تس  الاک :  مان 
کیرتکلا دیشفا  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   SOFAMEL هدنزاس عجرم   SOFAMEL یتراجت مان  یتس  هتسب 1   VOLTAGE

تس 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نمات  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هداد  مایپ  هرامش 09389596072  هب  لاوس  هنوگره  تهج 

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56257016-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفج تفج   2020 راک   راک ینمیا   ینمیا شفک   شفک // ددع ددع 22 تاوولیک   تاوولیک 2020 رتمزاف رتمزاف // ددع ددع 22 تاوولیک   تاوولیک 2020 قرب   قرب ینمیا   ینمیا سابل   سابل // ددع ددع 22 تاوولیک   تاوولیک 2020 قرب   قرب ینمیا   ینمیا شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 120120
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6281674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش.تسا عنامالب  ناسکی  ییاراک  ینف و  تاصخشماب  یاهدنرب  ریاس  داهنشیپ.یتسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشاب تفن  تسیلردنو  زج  ناگدننک 

1101093631005841 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Smoke detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زج ناگدننک  تکرش.تسا  عنامالب  ناسکی  ییاراک  ینف و  تاصخشماب  یاهدنرب  ریاس  داهنشیپ.یتسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   DETECTOR :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب تفن  تسیلردنو 

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

روتکتد  :: 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 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

6282978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DETECTORDETECTOR ناونع : : ناونع 12 112 1

دوش دوش هعجارم   هعجارم تسویپب   تسویپب افطل   افطل یقرب /  /  یقرب مزاول   مزاول حرش   حرش هبهب     0 یاضاقت  1343670134367 یاضاقت ناونع : : ناونع 122122
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یرابتعا تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134367  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101093985009836 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هیوهت هدننک  هضرع  عجرم  هیوهت  هدنزاس  عجرم   CFA600 لدم هفرط  یتساک 4  لیوک  نف  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1402/01/28 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/28 زاین :  خیرات 

ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش   A 13 نایرج  V 250 ژاتلو  BS1363 درادناتسا هخاش  قرب 3  گالپ  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1402/01/28 زاین :  خیرات 
ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش   A 15 نایرج  V 250 ژاتلو  BS546 درادناتسا هخاش  قرب 3  گالپ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1402/01/28 زاین :  خیرات 

رغصا لضفلاوبا و  هدننک  هضرع  عجرم   SP45 لدم میس  نودب   A 16 نایرج تدش   V 220 ژاتلو  IP44 ضیوعت لباق  گالپ  اب  هارمه  ههار  کت  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
ناکدرا یطیحم  اسراپ و  تعیرش 

ددع 10 دادعت : 
1402/01/28 زاین :  خیرات 

نویامه نیگن  درمز  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   A 220 نایرج تدش  قرب  هخاش  یکیرتکلا 2  گالپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1402/01/28 زاین :  خیرات 
نیون نایار  رازبا  نازاس  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   SMD RESISTOR یتراجت مان  روتینام  دربراک  لدم 1206  تباث  تمواقم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/28 زاین :  خیرات 

ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   PTW یتراجت مان   TM34070-2,5 لدم یا  هتسه  بط   M نشکناک اب  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1402/01/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یرابتعا  تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134367   :: 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

روتکتد  :: 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

تاوولیک6281334 قرب 20 ینمیا  سابل  / ددع تاوولیک 2 قرب 20 ینمیا  شکتسد 
تفج راک 20  ینمیا  شفک  / ددع تاوولیک 2 20 رتمزاف / ددع 2

هحفص 92) روتکتد  ( روتکتد

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

6281674DETECTOR(92 هحفص روتکتد  ( روتکتد

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

قیرح6282075 مالعا  متسیس  هحفص 38)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6282965 .. لباک و تازیهجت و  اب  دود  روتکتد  فیدر  هحفص 38)10  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دوش6282978 هعجارم  تسویپب  افطل  یقرب /  مزاول  حرش  هب  هحفص 92)یاضاقت 0134367  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناناوج شزرو 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 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

6281352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسویپ قبط   ) سنارفنک نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000013000122 زاین :  هرامش 

ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
(. تسویپ قبط   ) سنارفنک نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
دحاو  1 دادعت : 

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

.تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(.(. تسویپ تسویپ قبط   قبط  ) ) سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس ریوصت   ریوصت وو   توص   توص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 123123
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زربلا یرادناتسا   :: 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 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

6281432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتسا کپ  اب   Osmo Pochet 2 لابمیگ نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004079000003 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

یساکع نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ددع کی  درادناتسا  کپ   Osmo Pochet 2 لابمیگ نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  تمیق  کرام  نیمه  امطل  یرادا  لحارم  زا  دعب  هیوست 

3144793436 یتسپ :  دک  زربلا ،  یرادناتسا  کالپ 470- - ناهام راولب  - رهشناهج جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34438502-026  ، 34438501-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34438510-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درادناتسا درادناتسا کپکپ   اباب     Osmo Pochet 2Osmo Pochet 2 لابمیگ   لابمیگ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 124124
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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 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

6281793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرد تلاصا و  دک  نتشاد  / هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  / ههام 5 تخادرپ تفج /  8 ینایم ) شوگ  هیوهت  هلول  شوگ (   vt بویت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب زور  هب  امتح  اه  خیرات  / تسیمازلا روتکاف  رد  irc دک

1101000257003943 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناریا یر  سکیا  هدننک  هضرع  عجرم   ATMOS یتراجت مان   S61 و C31 لدم ینیب  قلح و  شوگ و  تینوی  پوکسورکیم  نیبرود  هعطق  بویت  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خیرات / ددرگ یراددوخ  یدقن  تیق  جرد  زا  / لمع قاتا  لووسم  یبارحم  09153886196 امنهر / یمیهاربا و 05831525050   05831525027 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاحیضوت تمسق  رد  شورف  سانشراک  هرامش  / دامن یراذگ  تمیق  تخادرپ  طیارش  شریذپ  تروص  رد  / ددرگیم عوجرم  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  زور  هب  امتحاه 

.ددرگ دیق 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31521118-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ینایم ینایم شوگ   شوگ هیوهت   هیوهت هلول   هلول شوگ (  (  شوگ   vtvt بویت بویت ناونع : : ناونع 125125
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نارهت هاگشناد  زربلا  سیدرپ   :: 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

6281820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راگنرون ییالط  تامدخ  یتناراگ   Canon EOS 6D Mark II Kit EF 24-105mm f/4L IS II USM نناک یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام  15 یتناراگ ) + همیب )

1101095258000050 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  زربلا  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 

دنورا تراجت  ناکشا  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   EOS 6D KIT لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دوش هداد  تمیق  مه  اب  زنل  نیبرود و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417733631 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ یناتساب  میهاربا  دمحم  رتکد  هچوک  ، یزاریش لاصو  نابایخ   ، زرواشک راولب  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88955662-021  ، 88391400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88390889-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راگنرون راگنرون ییالط   ییالط تامدخ   تامدخ یتناراگ   یتناراگ   Canon EOS 6D Mark  I I  Kit EF 24- 105mm f/4L IS  I I  USMCanon EOS 6D Mark  I I  Kit EF 24- 105mm f/4L IS  I I  USM  نناک نناک یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
ههام ههام   1515 یتناراگ ) ) یتناراگ ++ همیب همیب ))

126126
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یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6281930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار الاک  لک  تمیق  افطل.دامرف  هجوت  لیذ  تاحیضوت  هب  افطل.دشابیم  تسویپ  هب  یتساوخرد  لیاف.دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاسرخا ات  هیوست.دامرف  ظاحل 

1101030708000660 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84365210   DSLR-A350X E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هباشمودشابیمزایندروم هدشرکذ  تاصخشم  قبطالاک.هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.دوش  هداد  تمیقزاین  یلک  حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  هداد  تدوع  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  تریاغم  تروصرد.دشابیم  یمازلا  تسویپروتکاف  شیپ  هئارا.دوبدهاوخنداتدروم 

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732215-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  زاگ   :: 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 15 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6282091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل ساسارب  یتسیاب  یلام  داهنشیپ  یانبمو  الاک  ملق  ناونع 2 تحت  تسویپ  تسیل  ساسار  یهجو  نیبرود 8 هیاپ  لکد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  ینف  تاصخشمو 

1101091378000400 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناشفا رون  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   FNA12 لدم  m 12 عافترا یهجو  دنچ  لکد  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 34 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  نینچمهدشاب  یم  تکرش  نیا  ینف  ناسانشراک  یسرزاب  دیئاتو  تیور  هب  طونم  الاک  تفایرد  ندش  هدنرب  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  هدش  اضما  رهم و  هدنشورف  یوس  زا  دیاب  رادیرخ  یتسویپ  کرادم  امازلاو  دشابیم  هدنشورف 

6817783738 یتسپ :  دک  تیریدم ،  راولب  نمهب  نادیم 22  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33207815-066  ، 33208074-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33208074-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل ساسارب   ساسارب یتسیاب   یتسیاب یلام   یلام داهنشیپ   داهنشیپ یانبمو   یانبمو الاک   الاک ملق   ملق 22 ناونع   ناونع تحت   تحت تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ساسار   ساسار یهجو   یهجو 88 نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ لکد   لکد ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشمو   تاصخشمو

128128
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ناجنز یرادرهش   :: 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 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

6282396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  تاصخشم  اب  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000548 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مرف  تاصخشم  اب  یتوص  متسیس  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

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

دهاوخن عقاو  لوبق  دروم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دنیامن  مادقا  همیمض  لیاف  تسویپ  هب  تبسن  تسیاب  یم  ناگدننک  نیمان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یریصن  09127402267 .دش

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: 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

6281352(. تسویپ قبط   ) سنارفنک نلاس  ریوصت  توص و  هحفص 16)متسیس  نیبرود  ( نیبرود

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

درادناتسا6281432 کپ  اب   Osmo Pochet 2 لابمیگ هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

6281793( ینایم شوگ  هیوهت  هلول  شوگ (   vt هحفص 16)بویت نیبرود  ( نیبرود

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

6281820Canon EOS 6D Mark II Kit EF 24-105mm f/4L IS II USM نناک یساکع  نیبرود 
ههام  15 یتناراگ ) + همیب  ) راگنرون ییالط  تامدخ  یتناراگ 

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

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

لاتیجید6281930 یساکع  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

قبط6282030  ) لاناک راهچ  لدبم  هاگتسد  تفج  کی  لاناک و  کت  لدبم  هاگتسد  تفج  شش 
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ( تسویپ ینف  تاصخشم 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

داهنشیپ6282091 یانبمو  الاک  ملق  ناونع 2 تحت  تسویپ  تسیل  ساسار  یهجو  نیبرود 8 هیاپ  لکد 
.دشاب تسویپ  ینف  تاصخشمو  تسیل  ساسارب  یتسیاب  یلام 

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

یتوص یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 129129
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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

یتینما6282151 هحفص 80)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیدزاب6282236 مرف  دات  هک  تسا  زاین  تسویپ  یاه  لیاف  قباطم  نیبرود  دادعت 103  عومجم  رد 
تسا یمازلا  دیرخ  تهج 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتوص6282396 هحفص 16)متسیس  نیبرود  ( نیبرود

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

هزیناولاگ6282675 یکیفارت  نیبرود  هحفص 67)هیاپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یفارگومرت6283005 لباترپ  هحفص 30)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ینوریب6283249 هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  یلخاد و 20  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 16)دیرخ 20  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6281368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تالایس 63 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009824 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 130130
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6281564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  - نرک کت  23 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009825 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6281649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تایلمع 37 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009823 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 131131

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات  - - تایلمع تایلمع 3737 ناونع : : ناونع 132132

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

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

6281692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تالایس 37 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009822 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6281977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چتسویپ لیاف  قبط  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 
1201001036000641 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک ینت   ینت   2525 لاقثارج   لاقثارج هاگتسد   هاگتسد کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 133133

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6282081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  - نرک کت  25 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009828 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تایلمع 91 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009831 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات -- نرک نرک کتکت   2525 ناونع : : ناونع 135135

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ردنب  یرادرهش   :: 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 07 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6282264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  مامح  یتشادهب و  یاه  سیورس  نزاخم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000376 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هکرب زمره  رمیلپ  هدننک  هضرع  عجرم   B.T.C یتراجت مان  بآ  یزاس  هریخذ  دربراک  یدومع   Lit 10000 ینلیتا یلپ  نزخم  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تمیق  داهنشیپ  یوناق و  سردآدیق  تسا و  یمازلا  دانسا  لیذ  راکنامیپ  روآ  دهعت  یاضما  رهم و  تسویپ  مرف  رد  حردنم  دانسا  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش دالوف  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093426000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6282354 :: هرازه هرازه :: 1401/12/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  دانسا  قبط  تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد  و  رورس )  ) هدنهد سیورس  هلمج  زا  یزاس  هریخذ  هداد و  زکرم  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  رهشدالوف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ  دانسا  قبط  تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد  و  رورس )  ) هدنهد سیورس  هلمج  زا  یزاس  هریخذ  هداد و  زکرم  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
50,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

لداعم ای  زیراو  رهشدالوف  یلم  کناب  دزن  یرادرهش  هدرپس  باسح  هب  دقن  هجو  تروص  هب  رابتعا  غلبم  دصرد  لداعم 5  دیاب  ناگدنهد  داهنشیپ  نیمضت :  تاحیضوت 
دیامن  زیراو  هدرپس  ناونع  هب  یکناب  همانتنامض  نآ 
14:30 تعاس : 1402/01/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهشدالوف یرادرهش  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب  یادتبا  رهشدالوف   ، 8491843499 یتسپ :  دک  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس مامح   مامح وو   یتشادهب   یتشادهب یاه   یاه سیورس   سیورس نزاخم   نزاخم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137

تاعالطا تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد وو   رورس ) ) رورس  ) ) هدنهد هدنهد سیورس   سیورس هلمج   هلمج زازا   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ وو   هداد   هداد زکرم   زکرم زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاحیضوت  اهالاک و  قباطم  راب  هرت  هبعش  یدنب  هسفق  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000124 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: 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 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

6282460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تالایس 66 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009842 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

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم تاحیضوت   تاحیضوت وو   اهالاک   اهالاک قباطم   قباطم راب   راب هرت   هرت هبعش   هبعش یدنب   یدنب هسفق   هسفق هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 139139

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات  - - تالایس تالایس 6666 ناونع : : ناونع 140140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6282479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تایلمع 66 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009838 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 141141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک لیوحت  لحم  ) درادناتسا نامزاس  زا  الاک  تلاصا  تنامض و  یاراد  یقفا  نلیتا  یلپ  هیال  هس  برش  بآ  هریخذ  نزاخم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .دشاب یم  دنوامد  ناتسرهش 

1101003042000001 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  ریاشع  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

مان یدنب  هتسب  دقاف   cm 160 عافترا  mm 8 تماخض  lit 2000 تیفرظ  spt 133 یکیتسالپ یچیپ  برد  یبآ  هداتسیا  داوم  یزاس  هریخذ  نزخم  الاک :  مان 
ناتسربط کیتسالپ  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   T.P.C یتراجت

ددع 50 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

مان یدنب  هتسب  دقاف   cm 175 عافترا  mm 12 تماخض  Lit 5000 تیفرظ  spt 220 یکیتسالپ دیفس  هیال  هس  هدیباوخ  داوم  یزاس  هریخذ  نزخم  الاک :  مان 
ناتسربط کیتسالپ  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   T.P.C یتراجت

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416733911 یتسپ :  دک  کالپ 166 ،  یلامش  رفظم  ناردارب  نابایخ  نیطسلف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66497678-021  ، 86036130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86036980-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نلیتا نلیتا یلپ   یلپ هیال   هیال هسهس   برش   برش بآبآ   هریخذ   هریخذ نزاخم   نزاخم ناونع : : ناونع 142142

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  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

6282814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  زاین  دروم  داباریخ  رابنا  رد  میساتپ  ورلک  هلف  دوک  نت  یزودرس 300 نیزوت و  یریگ  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001602000033 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

نت 300 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داباریخ رابنا  رد  میساتپ  ورلک  هلف  دوک  نت  یزودرس 300 نیزوت و  یریگ  هسیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415793141 یتسپ :  دک  ردنمس پ6 ،  مود ک  روشک خ  ترازو  یوربور  یمطاف  رتکد  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88997619-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88963503-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005353000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6282876 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( SAN storage  ) زاس هریخذ  هاگتسد  ود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها  رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هاگتسد  SAN storage)2  ) زاس هریخذ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,080,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1402/03/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتعنص کرهش  بنج  نارادساپ  راولب  زاوها -  ، 6165693173 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میساتپ میساتپ ورلک   ورلک هلف   هلف دوک   دوک نتنت     300300 یزودرس   یزودرس وو   نیزوت   نیزوت یریگ   یریگ هسیک   هسیک یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 143143
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093202000088 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6283206 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش  PB-3140810366-SE اضاقت هرامش  هب  ( HPE 3PAR 8440 لدم ) تاعالطا یزاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401  رد  دنلبدیب  زاگ  شیالاپ 

دنلبدیب  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاعالطا  یروانف  هزوح  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

18,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   900,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1402/03/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اهنامیپ روما  هرادا  یتسپ 161 -  قودنص  هیدیما -  ناتسزوخ -   ، 6364146113 یتسپ :  دک  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6283273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چتسویپ لیاف  قبط  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 
1201001036000647 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( HPE 3PAR 8440HPE 3PAR 8440 لدم لدم )) تاعالطا تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 145145

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 146146
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتعاس6281368 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 هحفص 103)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6281564 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 هحفص 103)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6281649 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تایلمع هحفص 103)37 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6281692 یپوکسلت 24 یهاگراک  ینت  لاقثارج 25  هاگتسد  کی  هحفص 103)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6281925sfp هکبش و هحفص 50)جیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاس6281977 هریخذ  هحفص 103)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6282081 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  - نرک کت  هحفص 103)25 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6282232 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 هحفص 103)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رهش6282264 حطس  مامح  یتشادهب و  یاه  سیورس  نزاخم  هحفص 103)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

و6282354 رورس )  ) هدنهد سیورس  هلمج  زا  یزاس  هریخذ  هداد و  زکرم  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ 
تاعالطا زاس  هریخذ  هاگتسد 

هحفص 103) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

.تسویپ6282394 لیاف  رد  جردنم  تاحیضوت  اهالاک و  قباطم  راب  هرت  هبعش  یدنب  هسفق  هحفص 103)هژورپ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6282460 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تالایس هحفص 103)66 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6282479 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 هحفص 103)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نلیتا6282546 یلپ  هیال  هس  برش  بآ  هریخذ  هحفص 103)نزاخم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

میساتپ6282814 ورلک  هلف  دوک  نت  یزودرس 300  نیزوت و  یریگ  هسیک  هحفص 103)یراذگاو  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6282876(SAN storage  ) زاس هریخذ  هاگتسد  ود  هحفص 103)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

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

زا 174 ھحفص 113 

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


(( 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

6283206(HPE 3PAR 8440 لدم ) تاعالطا یزاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 103)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6283273 هریخذ  هحفص 103)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینوئدراکآ6282126 ییوشک  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6281371FAAC-B680 H دنبهار هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 67)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ینوئدراکآ6282126 ییوشک  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  3636   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار  ششک  یورین  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 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

6281301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یتسویپ یاه  مرف  قباطم  سنارفنک (  وئدیو  یتایلمع و  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001498000052 زاین :  هرامش 

ششک یورین  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناروآون یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   AVER هدنزاس عجرم   AVER یتراجت مان   EVC150 لدم یزیمور  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

قیقحت
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش  دهاوخ  یریگ  لیوحت  ینف  تسویپ  قباطم  سنج  هدوب و  داتس  هناماس  رد  تساوخرد  تبث  تهج  افرص  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  داتس  هناماس  رد  هدش  ءاضما  رهم و  لیمکت و  هدش  همیمض  کرادم  یمامت  یتسیاب 

 : یتسپ دک  ششک ،  یورین  لک  هرادا  کیجات  دیهش  نامتخاس  نهآ  هار  تاجناخراک  ولیس  یوربور  تثعب  هارگرزب  نمهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1189811439

55124217-021  ، 55123589-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55124610-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو وو   یتایلمع   یتایلمع رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 147147
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یتموکح تاریزعت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6281325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  تاعطق و  اب   HPE DL580 G10 رورس هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  امتح 

1101003020000080 زاین :  هرامش 
یتموکح تاریزعت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL580 G10 لدم یپ  چا  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ تاصخشم  تاعطق و  اب   HPE DL580 G10 رورس هاگتسدکی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  امتح 

یروف لیوحت 
کپ ندوب  لانیجروا 

یمالعا ربمان  تراپ  اب  قباطت 
دریذپ یم  تروص  نامزاس  نیا  ناسانشراک  طسوت  اه  کپ  تلاصا  یسررب 

1314665351 یتسپ :  دک  کالپ 1816 ،  داژن  یقیتع  هچوک  شبن  رصع  یلو  نادیم  زا  رتالاب  رصع  یلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42564314-021  ، 42564429-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42564435-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ همیمض   همیمض هناماس   هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ امتح   امتح تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تاعطق   تاعطق اباب     HPE DL580 G10HPE DL580 G10 رورس   رورس هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 148148
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6281458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم 2430 اتیکین  نک  درخ  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( رورس دراه  ءاحما  ندرک و  درخ  تیلباق  )

.روتکاف لاسرا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  یط 20  هیوست 
.طرش دیق و  نودب  یتناراگ  یاراد 

1201001036000644 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

لدم 2430 اتیکین  نک  درخ  دراه  - 
( یکناب یاهرورس  کسید  دراه  عاونا  ئاحما  ندرک و  درخ  رب  طورشم  )

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  ژاتنوم و  بصن ،  ، لفن لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا 

35916867  : ینف
یدمحا 09123006705  35911738  : یگنهامه

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رورس رورس دراه   دراه ءاحما   ءاحما وو   ندرک   ندرک درخ   درخ تیلباق   تیلباق )) نکنک   درخ   درخ دراه   دراه ناونع : : ناونع 149149
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26_0120459 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/12/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6281501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی هیحان  رجف  تهج  دیسا  دلیس  قیمع  لکیس  یاهرورس  هب  طوبرم   UPS یرتاب نیمات  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

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005070000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6281766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم  تاقلعتم  رورس و  هاگتسد  شورف 2  زا  سپ  تامدخ  یزادناهار و  بصن ، لیوحت ، دیرخ ، یاهلحرمکی  یمومع  هصقانم  دیدجت  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  باجح ، نابایخ  یمطاف ، نابایخ  نارهت ،  ، 1415615453 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیسا دیسا دلیس   دلیس قیمع   قیمع لکیس   لکیس یاهرورس   یاهرورس هبهب   طوبرم   طوبرم   UPSUPS یرتاب   یرتاب نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 150150

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   22 شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   یزادناهار   یزادناهار بصن ، ، بصن لیوحت ، ، لیوحت دیرخ ، ، دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 151151

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

6281848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

bay tri-mode تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000056 زاین :  هرامش 

یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم  HP یتراجت مان   HPE DL38X GEN10 12GB SAS EXPANDER CARD KIT WITH CABLES لدم هنایار  رورس  کسید  دراه  هظفحم  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس
ددع 1 دادعت : 

1402/01/02 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  سپ  تخادرپ  ربتعم - یتنراگ  یاراد  - دشاب هدنزاس  تکرش  پملپ  یلصا و   - ون دیاب  الاک   - p27194-b21 ربمان تراپ  اب   bay tri-mode :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09155727348 هرامش  هاگشناد - لحم  رد  لیوحت  الاک -

9617976487 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  یراوزبس –  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش  –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44012884-051  ، 44410310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44410300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

bay tri-modebay tri-mode ناونع : : ناونع 152152
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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 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

6281880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ.ددرگیم 3 لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  رورس  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000760 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

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 
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
09155149497 یرقاب سدنهم  : سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

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

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام تخادرپ.ددرگیم  33 تخادرپ.ددرگیم لاطبا   لاطبا تسویپ   تسویپ لیافدقاف   لیافدقاف مالعتسا   مالعتسا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم ساسارب   ساسارب رورس   رورس -- هروظنمدنچ هروظنمدنچ ناونع : : ناونع 153153

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6281936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003522000038 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه یاه  هناماس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ماهر  رتسگ  هداد  دنمشوه  یاه  هناماس  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   HPEH24112GB لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

ماهر رتسگ  هداد 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یدقن  تروصب  تسویپ  گرب  قبط  رورس  تاقلعتم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  دیاب  تکرش  خساپ  رد  زین  تسویپ  هدش  لیمکت  گرب  رظن ،  دروم  یالاک  تایئزج  ندرک  همیمض  رب  هوالع 

6519999711 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هاگدورف  نادیم  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38302031-081  ، 32569062-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32569064-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 154154

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6281956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرهج هاگدورف  تهج  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  رد  اهب  مالعتسا  ینف  تاصخشم  قبط 

تسا هباشم  دک  ناریا 
1101001183000315 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک ایسآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم  Proliant هنایار رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیترت اهنآ  داهنشیپ  هب  تروصنیا  ریغ  رد  .دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما و  رهم و  لیمکت ،  ار  اه  تسویپ  یتسیاب  مرتحم  ناگدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  هناماس  رد  رادیرخ  یتساوخرد  الاک  قبط  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  دش  دهاوخن  هداد  رثا 

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54372094-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 155155

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرش 1 لامش  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6281959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  دیرخ  تسا  هباشم  دک  یپ  چا  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001234000221 زاین :  هرامش 

(1  ) قرش لامش  نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS439U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتساوخ کرادم  هیلک  تسویپ  کرادم  قبط  رورس  یراک  زور  هیوست 100  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  دیرخ  تسا  هباشم  اه  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  زاین  خساپ  کرادم  یرازگ  راب  مدع  تروص  رد  ددرگ  یرازگ  راب  تسیل  قبط  هدش 

3617781164 یتسپ :  دک  قرشلامش 1 ،  نهآ  هار  یزکرم  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  دورهاش -  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32302437-023  ، 32338072-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32302604-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6281961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپیپ چاچا   رورس   رورس ناونع : : ناونع 156156

سیک سیک  - - هیذغت هیذغت عبنم   عبنم  - - مرمر  - - روتینوم روتینوم -- cpucpu ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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- سیک  - هیذغت عبنم   - مر  - روتینوم -cpu تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003213000014 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   SEAGATE هدنزاس عجرم   SEAGATE یتراجت مان   HD12TB10K12G لدم  TB 1/2 تیفرظ هنایار  رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

روپ میهاربا  نسحم  هدننک  هضرع 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
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 2 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SAMSUNG هدنزاس عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   Evo 870 لدم  TB 1 تیفرظ هنایار   SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
هرک هدنزاس  روشک   SAMSUNG هدنزاس عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   Evo 860 m.2 لدم  GB 500 تیفرظ هنایار   SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
یسدنهم ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایدم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GDM-245JN G-PLUS لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

نیون لسن  هکبش 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
ایرآ گنهرف  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   Z4 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP 585 B لدم  W 585 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
این ینسحم  نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   Apacer یتراجت مان   4GB تیفرظ  DDR4 لدم هنایار  هعطق  مر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

ینامحر یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   PRIME H310M-K R2.0 لدم هنایار  دربراک   Ddr3 دربردام الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   CORE I3-7100 لدم  PLC عون  CPU لوژام الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: ر یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3431975641 یتسپ :  دک  کرمگ ،  لک  هرادا  یقرشدامادریم   ، مود هکلف  زربلا ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223021-028  ، 32223022-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223021-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 174 ھحفص 124 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w9t5vaskjsf64?user=37505&ntc=6281961
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6281961?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( ناردارب  ) یزکرم رنهاب  دیهش  سیدرپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6282005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دک  ناریا  کارارد  لیوحت  تسویپ  لیاف  تاصخشمو  دادعت  اب  رتویپماک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004347000027 زاین :  هرامش 

( ناردارب  ) یزکرم رنهاب  دیهش  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant Dl580 G5 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دک  ناریا  کارارد  لیوحت  تسویپ  لیاف  تاصخشمو  دادعت  اب  رتویپماک  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3817155134 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  مئاق  کرهش  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34455001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273400-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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 07 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6282044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000195 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  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 : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  رورس  دادعت 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 
دوش همیمض  روتکاف  شیپ 

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 158158

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 159159

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یاتغج مورکورف  عمتجم   :: 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 23 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6282093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 09153716909 اب  زاین  تروص  رد  سا  یپوی  کب  یرطاب و  ددع  رورس و 16  کر  ددع  ود  اب  یرتم  رورس 10  قاتا  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیریگب سامت 

1101095292000011 زاین :  هرامش 
یاتغج مورکورف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ناریا یتراجت  مان   Btu\hr 19000 تیفرظ  RC19CHS/PT3 لدم رورس  قاتا  دربراک  یکینورتکلا  تیک  دقاف  راک  مئاد  یشیامرس  لاه  گنیلوک  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 
مشق هیوهت  اتهب  هدننک  هضرع  عجرم  وکویر  هدنزاس  روشک 

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

یاتغج رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  هرامش 09153716909  اب  موزل  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9641171616 یتسپ :  دک  یاتغج ،  مورکورف  عمتجم  یاتغج  ناتسرهش  یوضر  ناسارخ  یاتغج ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45623303-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45623306-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم   HP رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001265000160 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش ماجنا  هاگدورف  رورس  قاتا  رد  اهرورس  یزادنا  هار  بصن و  .ههام  یتناراگ 18  یاراد  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  هرامش 09133524161  اب  لاوس  تروص  رد  .دشابیم  دزی  هاگدورف  لیوحت  لحم 

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

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

37218474-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RC19CHS/PT3RC19CHS/PT3  لدم لدم رورس   رورس قاتا   قاتا دربراک   دربراک یکینورتکلا   یکینورتکلا تیک   تیک دقاف   دقاف راک   راک مئاد   مئاد یشیامرس   یشیامرس لاه   لاه گنیلوک   گنیلوک یزاگ   یزاگ رلوک   رلوک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 160160

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم   HPHP  رورس رورس ناونع : : ناونع 16 116 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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

6282172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنبکآ و دیاب  زین  اهدراه  یتناراگ و  لاسکی  لقادح  اب  تسویپ  یاهلیاف  طیارش  تاصخشم و  قبط  رورس  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یتناراگ  هام  لقادح 18  اب  لانیجرا  ون و 

1101003271000035 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-507127-B21 لدم  GB 300 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفایرد زا  سپ  الاک  دات  تخادرپ و  تسا و  دزی  ناتسا  نکسم  کناب  تیریدم  لیوحت  لحم  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 03531384324 نفلت  دشابیم  تاعالطا  یروانف  لک  هرادا  دات  و 

8916847388 یتسپ :  دک  یحالف ،  راسمیت  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38250512-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38242084-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ونون وو   دنبکآ   دنبکآ دیاب   دیاب زین   زین اهدراه   اهدراه وو   یتناراگ   یتناراگ لاسکی   لاسکی لقادح   لقادح اباب   تسویپ   تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یتناراگ   یتناراگ هام   هام   1818 لقادح   لقادح اباب   لانیجرا   لانیجرا وو  

162162

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6282430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تاصخشم  تساوخرد و  اب  قباطم  یدک -  رورس و  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091556000135 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 900 تیفرظ  10k SAS رورس کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   hp یتراجت مان   cage لدم دراه  یدک  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تکرش  تاعالطا  یروآ و  نف  دحاو  دات  هب  طونم  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  هدنرب  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه 

دوش لیوحت  بسانم  یدنب  هتسب  ملاس و  دیابالاک 
.دشاب یم  یمازلا  یداهنشیپ  یالاک  ینف  تاصخشم  لاسرا 

4918936948 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یرادا ، تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ، ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480363-017  ، 32480372-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480298-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ -  -  تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تساوخرد   تساوخرد اباب   قباطم   قباطم یدک -  -  یدک وو   رورس   رورس دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 163163

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار  ششک  یورین  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6282434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هدش همیمض  ینف  تاصخشم  قباطم  یتایلمع (  یاه  متسیس   G10 رورس هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001498000053 زاین :  هرامش 

ششک یورین  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلک.دوش یم  یریگ  لیوحت  هدش  همیمض  ینف  تاصخشم  قباطم  روکذم  رورس  هاگتسد  هدوب و  تساوخرد  تبث  تهج  افرص  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  داتس  هناماس  رد  هدش  ءاضما  رهم و  لیمکت و  هدش  همیمض  کرادم 

 : یتسپ دک  ششک ،  یورین  لک  هرادا  کیجات  دیهش  نامتخاس  نهآ  هار  تاجناخراک  ولیس  یوربور  تثعب  هارگرزب  نمهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1189811439

55124217-021  ، 55123589-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55124610-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6282575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تشدورم  رورس  یزادنا  هار  تهج  رتویپماک  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000345 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MAXTOR یتراجت مان   INTERNAL لدم  GB 320 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

ناریا
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط  تشدورم  رورس  یزادنا  هار  تهج  رتویپماک  تاعطق  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هدش هدش همیمض   همیمض ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یتایلمع (  (  یتایلمع یاه   یاه متسیس   متسیس   G10G10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 164164

هنایار هنایار کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 165165

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

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

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

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

6282632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  رظن  دم  تسویپ  ینف  تاصخشم  هباشم و  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050213000041 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 Gen10 6248R 2P 8SFF لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب یم  رظن  دم  تسویپ  ینف  تاصخشم  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591797313 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یبونج   لگنج  رادرس  نابایخ  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232951-074  ، 33225612-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار سیک   سیک  - - هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : : : ناونع 166166

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6282671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تاصخشم  تساوخرد و  اب  قباطم  یدک -  رورس و  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091556000135 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON هدنزاس عجرم   DS-1630 لدم  Flatbed یناگیاب رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

.دشاب یم  تکرش  تاعالطا  یروآ و  نف  دحاو  دات  هب  طونم  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  هدنرب  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه 

دوش لیوحت  بسانم  یدنب  هتسب  ملاس و  دیابالاک 
.دشاب یم  یمازلا  یداهنشیپ  یالاک  ینف  تاصخشم  لاسرا 

4918936948 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یرادا ، تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ، ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480363-017  ، 32480372-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480298-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6282679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدک یدک وو   رورس   رورس دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 167167

هنایار هنایار   back  planeback  plane درب   درب تراک - - تراک نابیتشپ   نابیتشپ   cachecache یرتاب   یرتاب کسید - - کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 168168

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخادرپ.ددرگ هئارا  هلاسکی  یتناراگ  اب  لانیجروا و  تسویپ  تاصخشم  قبط  روتکاف  شیپ  تمیق و  هدوب و  هیاشم  اهالاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم زور  رثکا 20  دح 

1101099226000101 زاین :  هرامش 
نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 1.2TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 
نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

اسرد ناشیدنا  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان  هنایار   HPE 900GB 15K لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 2.4TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 

نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 
ددع 7 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سیمارپ  یتراجت  مان   1S4P لدم  raid controller تراک نابیتشپ   cache یرتاب الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

هشارت نیترآ  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   ADVANTECH یتراجت مان   PCA-6114P12-0B3E لدم هنایار   back plane درب الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  هنایار  رورس  شک   DL380 G8 یرطاب الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور رثکا 20  دح  تخادرپ.ددرگ  هئارا  هلاسکی  یتناراگ  اب  لانیجروا و  تسویپ  تاصخشم  قبط  روتکاف  شیپ  تمیق و  هدوب و  هیاشم  اهالاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

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

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

66943093-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس کر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000566 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هبترم 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تاصخشم  قبط  اهالاک  امتح  / تسویپ تسیل  قبط  هاگتسد  راهچ  تینوی  42 کر / تسویپ تسیل  قبط  هاگنسد  کی  یرون  ربیف  تیفرظرپ  کر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ سانشراک   / حایس یاقا   61024236/ دشابیم دابارهم  هاگدورف  الاک  لیوحت  لحم  / دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  یمامت  / دشاب تسویپ  تسیل 

یشیورد

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005353000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6282893 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس  هاگتسد  دیرخ 4  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها  رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هاگتسد  4 رورس تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,960,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1402/03/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتعنص کرهش  بنج  نارادساپ  راولب  زاوها -  ، 6165693173 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس کرکر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 169169

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   44 دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 170170

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000988 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043217-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091410000102 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283187 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیکرتشم  روما  رورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیکرتشم روما  رورس  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,450,000,000 نیمضت :  غلبم 

18:00 تعاس : 1402/03/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

درکرهش  ، 8814683486 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنارفنک6281301 وئدیو  یتایلمع و  رورس  هحفص 114)دیرخ  رورس  ( رورس

رورس رورس ناونع : : ناونع 171171

نیکرتشم نیکرتشم روما   روما رورس   رورس دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 172172
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رد6281325 روتکاف  شیپ  امتح  تسویپ  تاصخشم  تاعطق و  اب   HPE DL580 G10 رورس هاگتسدکی 
ددرگ همیمض  هناماس 

هحفص 114) رورس  ( رورس

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

6281458( رورس دراه  ءاحما  ندرک و  درخ  تیلباق  نک ( درخ  هحفص 114)دراه  رورس  ( رورس

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

دیسا6281501 دلیس  قیمع  لکیس  یاهرورس  هب  طوبرم   UPS یرتاب هحفص 114)نیمات  رورس  ( رورس

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

اتنپس6281581 رورس  هحفص 17)سکف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسد6281766 شورف 2  زا  سپ  تامدخ  یزادناهار و  بصن ، لیوحت ، دیرخ ، یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
هطوبرم تاقلعتم  رورس و 

هحفص 114) رورس  ( رورس

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

6281848bay tri-mode(114 هحفص رورس  ( رورس

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

لاطبا6281880 تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  رورس  - هروظنمدنچ
ههام تخادرپ.ددرگیم 3

هحفص 114) رورس  ( رورس

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

رورس6281936 هحفص 114)تازیهجت  رورس  ( رورس

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

هکبش6281956 تازیهجت  هحفص 114)دیرخ  رورس  ( رورس

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

یپ6281959 چا  هحفص 114)رورس  رورس  ( رورس

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

سیک6281961  - هیذغت عبنم   - مر  - روتینوم -cpu(114 هحفص رورس  ( رورس

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

قیرح6281970 دض  برد  هحفص 9)لفق و  قیرح  ( قیرح

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

رتویپماک6282005 هحفص 114)تاعطق  رورس  ( رورس

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

تسویپ6282044 لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  رورس  هحفص 114)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6282093 قاتا  دربراک  یکینورتکلا  تیک  دقاف  راک  مئاد  یشیامرس  لاه  گنیلوک  یزاگ  رلوک  دیرخ 
RC19CHS/PT3 لدم

هحفص 114) رورس  ( رورس

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

تسویپ6282097 تسیل  قباطم   HP هحفص 114)رورس رورس  ( رورس
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس6282101 لیمیا  سنسیال  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6282125 قاتا  هژیو  قیرح  افطا  متسیس  هحفص 38)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لاسکی6282172 لقادح  اب  تسویپ  یاهلیاف  طیارش  تاصخشم و  قبط  رورس  تسا  هباشم  دک  ناریا 
دشاب یتناراگ  هام  لقادح 18  اب  لانیجرا  ون و  دنبکآ و  دیاب  زین  اهدراه  یتناراگ و 

هحفص 114) رورس  ( رورس

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

و6282354 رورس )  ) هدنهد سیورس  هلمج  زا  یزاس  هریخذ  هداد و  زکرم  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ 
تاعالطا زاس  هریخذ  هاگتسد 

هحفص 103) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هباشم6282430 دک  ناریا  تسویپ -  تاصخشم  تساوخرد و  اب  قباطم  یدک -  رورس و  دراه  دیرخ 
تسا

هحفص 114) رورس  ( رورس

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

6282434( هدش همیمض  ینف  تاصخشم  قباطم  یتایلمع (  یاه  متسیس   G10 رورس هاگتسد  کی  هحفص 114)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6282537 قاتا  تهج   FM200 زاگ هب  زهجم  قیرح  ءافطا  تازیهجت  یرس  هحفص 38)کی  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هنایار6282575 کسید  هحفص 114)دراه  رورس  ( رورس

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

هنایار6282632 سیک   - هنایار رورس  هحفص 114) : رورس  ( رورس

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

رورس6282668 قاتا  قیرح  یافطاو  مالعا  هحفص 38)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یدک6282671 رورس و  دراه  هحفص 114)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هنایار6282679  back plane درب تراک - نابیتشپ   cache یرتاب کسید - هحفص 114)دراه  رورس  ( رورس

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

قیرحدض6282699 یزلف   ups رورس قاتا  هحفص 9)برد  قیرح  ( قیرح

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

رورس6282718 کر  هحفص 114)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6282893 هاگتسد  دیرخ 4  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هحفص 114)هصقانم  رورس  ( رورس

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

هحفص 114)رورس6283110 رورس  ( رورس

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

نیکرتشم6283187 روما  رورس  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هحفص 114)هصقانم  رورس  ( رورس

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

ددع6283226 دادعت 5  هب  رلرتنک  یکدی  تاعطق  ملق  هحفص 30)5  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6283274 - زربلا یتعنصرهش  هبعش  رورس  قاتا  تقرس  دض  قیرح و  دض  ینمیا  برد  بصن  حرط  یارجا 
نیوزق ناتسا 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " 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 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

6281356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09308852478 یرفعج خ   - vslll لدم Resmed کرامروتالیتنو یمدزاب  ولو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003939 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایرآ کینورتکلا  قفا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   BLUEPOINT MEDICAL یتراجت مان   SPIROTRUE A لدم روتالیتنو  هاگتسد  نایرج  روسنس  الاک :  مان 

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

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب یداهنشیپ  تمیق  -3 ددرگ هئارا  سکف و  رادیرخ  یارب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  -2 دشاب یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک تلاصا  بسچرب  دشابیم 5 - هام  هس  تخادرپ   - دشاب 4 صلاخ  تروص  هبو  تایلام  باستحا 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36225749-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

vslllvs lll لدم   لدم ResmedResmed  کرامروتالیتنو کرامروتالیتنو یمدزاب   یمدزاب ولو   ولو ناونع : : ناونع 173173

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6281589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیلپ رفسف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030742000076 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
انیس رخف  هدننک  هضرع  عجرم   ACTEON DE GOTZEN یتراجت مان   SOPIX 2 لدم یکشزپنادند  تیلپ  رفسف  هاگتسد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یمن  تساوخرد  درومو  دشابیم  هباشم  قوفدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیوحت نامز  دش  دهاوخ  هتفرگ  لیوحت  هاگتسدو  مالعا  هدنرب  یکشزپ  تازیهجت  سانشراکداتزا  سپودشابیم  تسویپ  تسیل  قبط  ینف  تاصخشمو  طیارش 

دشاب  یم  اه  تیولوا  زا  هاگتسد 
دشاب یم  یدقن  هاگتسد  لیوحتزا  سپ  تخادرپ 

8913783115 یتسپ :  دک  دزی ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  نمهب  ناتسرامیب  بنج  یناشاک  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36248021-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36287198-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند تیلپ   تیلپ رفسف   رفسف هاگتسد   هاگتسد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 174174

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

نارهت 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

6281990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک 2827320391360001 ناریا  امد -  تبوطر و  مالعا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001004000158 زاین :  هرامش 

روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دک 2827320391360001 ناریا  امد -  تبوطر و  مالعا  روسنس  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

دک 2827320391360001 ناریا  امد -  تبوطر و  مالعا  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1487673486 یتسپ :  دک  یبرغ ،  شرآ  شبن  راشفا  دیرف  یدرگتسد خ  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22275199-021  ، 22904766-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22262019-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6281356vslll لدم Resmed کرامروتالیتنو یمدزاب  هحفص 137)ولو  روسنس  ( روسنس

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

یکشزپنادند6281589 تیلپ  رفسف  هاگتسد  هحفص 137)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

امد6281990 تبوطر و  مالعا  هحفص 137)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

امد امد وو   تبوطر   تبوطر مالعا   مالعا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 175175

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6281414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000041000039 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینیسح دادرهم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   FIREWALL یتراجت مان   CR200i لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم  لاوریاف  هاگتسد  ود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9187511111 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  داشرا -  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37651001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37627552-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: 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

6281488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه باستحاو  تسویپ  تسیل  حرش  قبط  چیئوس  سراپ  تلوولیک  یزاگ 33.132.230.400  یاهدیلک  زا  تشن  عفر  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
همیب

1101001262001092 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 21 دادعت : 

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

یم چیئوس  سراپ  تکرش  تخاس  اهدیلک  مامت   - دشاب یم  تسویپ  تسیل  حرش  قبط  تساوخرد  دشاب و  یم  هباشم  هدش  باختنا  یالاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32248303-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 176176

قرب قرب یاه   یاه تسپ   تسپ هبهب   طوبرم   طوبرم   FPSFPS لدم   لدم تلوولیک   تلوولیک   33.132 .230 .40033.132 .230 .400 یزاگ   یزاگ یاهدیلک   یاهدیلک زازا   تشن   تشن عفر   عفر وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 177177
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نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6281646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا تخس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005465000005 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روتینام هاگتسد  کی  - 

رگپاچ هاگتسد   2
.چیئوس هاگتسد  کی 

( تسویپ یاه  لیاف  حرش  هب  تاصخشم  )
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  4 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  یاه  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ارجالا  مزال  یتسویپ  یاه  لیاف  رد  هدش  رکذ  دراوم  هیلک 

.دیدرگ دهاوخ  لاطبا  هطوبرم  زاین  نامزاس ،  تاررقم  نیناوق و  اب  دیرخ  لحارم  زا  کیره  تریاغم  نینچمه  هدش و  رکذ  دراوم  زا  کی  ره  لامعا  ارجا و  مدع  تروص  رد 

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

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

33351110-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 178178
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هنایم دالوف  عمتجم   :: 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 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

6281945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  چیئوس  یسکارپ  هلاناک و  سکاب 4 نشکناج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000986 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هاچ یراکدیسا  سکاب ) نشکناج   ) میسقت هبعج  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس یسکارپ   یسکارپ وو   هلاناک   هلاناک   44 سکاب   سکاب نشکناج   نشکناج ناونع : : ناونع 179179

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6281986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ ، هباشم دک  ناریا  ، هیمورا یزکرم  هناخباتک  لیوحت  لحم  ، روتینام چیئوس و  ، رتور ، ناوخ دکراب  ، هراک هس  رگپاچ  ، مک بو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یناریا  الاک  ، هعلاطم یتسویپ  کرادم  ، یدقن

1101005493000073 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیواج تراجت  ایدرب  هدننک  هضرع  عجرم   XEROX یتراجت مان  لدم 5790  هراک  هس  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم ، یدقن تخادرپ  ، هباشم دک  ناریا  ، هیمورا یزکرم  هناخباتک  هیمورا  لیوحت  لحم  ، روتینام چیئوس و  ، رتور ، ناوخ دکراب  ، هراک هس  رگپاچ  ، مک بو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یناریا  الاک  ، هعلاطم یتسویپ 

 : یتسپ دک  مود ،  هقبط  یزکرم  هناخباتک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یوربور  داشرا  نابایخ  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715778141

33487210-044  ، 33464624-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33464624-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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   :: 1401/11/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6283013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

140749 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس روتکلس  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/11/30 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   چیئوس   چیئوس ،، رتور رتور ،، ناوخ ناوخ دکراب   دکراب ،، هراک هراک هسهس   رگپاچ   رگپاچ ،، مکمک بوبو   ناونع : : ناونع 180180

چیئوس چیئوس روتکلس   روتکلس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 181181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6283015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب روتکاف  شیپ  هئارا  هدننک - نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - قبط  اقیقد  تساوخرد  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - رشرپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  ینف  تاصخشم 

1101092410001428 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XMLA070D2C11 لدم میظنت  لباق  ریغ  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشابیم هدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  دات  مدع  هلزنم  هب  روتکافشیپ  هئارا  مدع  - تسیمازلا دیرخ  تساوخرد  اب  تقباطم  تهج  روتکافشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
***

( زور رثکادح 45  یرادا  تاروما  هب  هجوت  اب   -) رابنا دیسر  ینف و  دات  زادعب  تخادرپ 

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میظنت میظنت لباق   لباق ریغ   ریغ چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 182182
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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 16 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6283028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولو فیلر  رزیالاوکا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001389 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( لگات ریش   ) یچیئوس ریش  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

hikelok|Proportional Relief Valve| چنیا  1/4| ولو فیلیر   | ینمیا ریش  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیش اتید  ساسا  رب  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دیرخ  دنیارف  لیمکت  تهج  دکناریا  هیارا  هب  مزلم  ییاهن  هدنرب  تکرش 

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37052188-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولو ولو فیلر   فیلر وو   رزیالاوکا   رزیالاوکا ناونع : : ناونع 183183

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6283219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راشف فالتخا  هدنهد  لاقتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002884 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SOLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   SOLAR یتراجت مان   MD1-CU لدم یکیرتکلا  راشف  فالتخا  چیئوس  الاک :  مان 

ماس راک  بسک و  ناشیدناون 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   ABB هدنزاس عجرم   266MSTFCSB3B1E1L1B1M5C1 لدم  266MST یرس راشف  فالتخا  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 

نارهت بانرجف 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نویساربیلاک تلاصا و  یهاوگ  ، یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

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

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

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

لاوریاف6281414 هاگتسد  ود  هحفص 139)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

هب6281488 طوبرم   FPS لدم تلوولیک  یزاگ 33.132.230.400  یاهدیلک  زا  تشن  عفر  ریمعت و 
قرب یاه  تسپ 

هحفص 139) چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ6281637 تسیل  ینف و  تاصخشم  قبط   rotork مالقا هحفص 50)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرازفا6281646 تخس  تازیهجت  هحفص 139)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

هنایار6281818 هکبش  اتید  هحفص 50)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6281925sfp هکبش و هحفص 50)جیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

راشف راشف فالتخا   فالتخا هدنهد   هدنهد لاقتنا   لاقتنا ناونع : : ناونع 184184
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

چیئوس6281945 یسکارپ  هلاناک و  سکاب 4  هحفص 139)نشکناج  چیئوس  ( چیئوس

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

روتینام6281986 چیئوس و  ، رتور ، ناوخ دکراب  ، هراک هس  رگپاچ  ، مک هحفص 139)بو  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6282149 چیئوس  یدادعت  هحفص 50)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دروک6282454 چپ  هکبش و  لباک  چیئوس و  هحفص 50)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دوش6282978 هعجارم  تسویپب  افطل  یقرب /  مزاول  حرش  هب  هحفص 92)یاضاقت 0134367  روتکتد  ( روتکتد

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

چیئوس6283013 روتکلس  هحفص 139)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

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

میظنت6283015 لباق  ریغ  چیئوس  هحفص 139)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

ولو6283028 فیلر  هحفص 139)رزیالاوکا و  چیئوس  ( چیئوس

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

راشف6283219 فالتخا  هدنهد  هحفص 139)لاقتنا  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO-3850-12S-E چیوس ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005933 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
KVM چوس الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

CISCO-3850-12S-E چیوس ددع  کی  زاین  روم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CISCO-3850- 12S -ECISCO-3850- 12S -E  چیوس چیوس ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 185185

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  چوس /  حرش  هب  هرامش 0130328  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009781 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   TAIXING FOREIGN هدنزاس عجرم   HONDA یتراجت مان   CG 125 cc تلکیس روتوم  تسار  پچ و  یاه  هتسد  چوس  هعومجم  الاک :  مان 

یرماث هریما  هدننک  هضرع  عجرم 
تس 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 1801605  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  چوس /  حرش  هب  هرامش 0130328  یاضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هکبش6281678 هحفص 50)چیوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6282545CISCO-3850-12S-E چیوس ددع  هحفص 147)کی  چوس  ( چوس

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

یریگ و6282927 هزادنا  راشف  چوس  تلکیس - روتوم  تسار  پچ و  یاه  هتسد  چوس  هعومجم 
لرتنک

هحفص 147) چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لرتنک لرتنک وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا راشف   راشف چوس   چوس تلکیس - - تلکیس روتوم   روتوم تسار   تسار وو   پچپچ   یاه   یاه هتسد   هتسد چوس   چوس هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 186186

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناهفصا نهآ  هار  لک  هرادا  تهج  لدم   SIP-T19P یتوص نفلت   ) نفلت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001178000226 زاین :  هرامش 
ناهفصا نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اتلد متسیس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  کنیلای  یتراجت  مان   SIP-T21PE2 لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دیرخ کفنیال  ءزج  تسویپ  یاهلیاف  _ الاک لیوحت  زا  سپ  هام  کی  تخادرپ   _ تسا یرازگ  تمیق  یانبم  دیرخ  مالقا  تسیل  _ تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
این راگدای  سدنهم  رظان 03136912211  سامت  هرامش  _ هدوب

8169179811 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  نهآ  هار  لک  هرادا  یدرجتسد  دیهش  هارگرزب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36912747-031  ، 36542020-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36542002-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( SIP-T19PSIP-T19P یتوص یتوص نفلت   نفلت  ) ) نفلت نفلت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 187187
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ.یراکزور  هد  هیوست.یموب  تیولوا.لحم  رد  بصن  یریگ و  هزادنا.تسویپ  لیاف  قبط  ناوخشیپ  زیم  ارجا  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09153024093 رابدرب.یمازلا

1101004761000151 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارهت توص  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 140   140x80 cm زیاس لیتسا  سنج  اذغ  ورس  زیم  ناوخشیپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ.یراکزور  هد  هیوست.یموب  تیولوا.لحم  رد  بصن  یریگ و  هزادنا.تسویپ  لیاف  قبط  ناوخشیپ  زیم  ارجا  تخاس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09153024093 رابدرب.یمازلا

9178715935 یتسپ :  دک  تثعب 2 و 4 ،  نیب  تثعب –  راولب  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36014262-051  ، 38470107-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38422756-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخشیپ ناوخشیپ زیم   زیم ارجا   ارجا وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 188188
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سیس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6282582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناروه دنرب   sh-450dc لدم سنارفنک  متسیس  هیذغت  عبنم  لرتنک و  زکرم  اب   sh-450dc لدم سنارفنک  نوفورکیم   1+17 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050274000034 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  سیس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتوص سنارفنک  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

رتسبش رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بایا هنیزه  دیق  اب  دناروه  دنرب   sh-450dc لدم سنارفنک  متسیس  هیذغت  عبنم  لرتنک و  زکرم  اب   sh-450dc لدم سنارفنک  نوفورکیم   1+17 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلاسرا روتکاف  رد  بصن  باهذ و 

5385135667 یتسپ :  دک  سیس ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  سیس  رهش  رتسبش  ناتسرهش  رتسبش ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42477377-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42476270-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6282988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاقآ یزاسندب  نلاس  یتوص  متسیس  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002559 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52620025-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم   11 ++1717 ناونع : : ناونع 189189

نایاقآ نایاقآ یزاسندب   یزاسندب نلاس   نلاس یتوص   یتوص متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 190190
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6281352(. تسویپ قبط   ) سنارفنک نلاس  ریوصت  توص و  هحفص 16)متسیس  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6281378 لیاف  قباطم  الاک  هحفص 17)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6281848bay tri-mode(114 هحفص رورس  ( رورس

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

6281912API FW For VMware سنسیال هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتوص6282396 هحفص 16)متسیس  نیبرود  ( نیبرود

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

6282555(SIP-T19P یتوص نفلت   ) نفلت هحفص 149)دیرخ  توص  ( توص

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

ناوخشیپ6282567 زیم  ارجا  هحفص 149)تخاس و  توص  ( توص

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

سنارفنک6282582 نوفورکیم  هحفص 149)17+1  توص  ( توص

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

نایاقآ6282988 یزاسندب  نلاس  یتوص  متسیس  ریمعت  هحفص 149)یراذگاو  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6281282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار الاک  لک  تمیق  افطل.دامرف  هجوت  لیذ  تاحیضوت  هب  افطل.دشابیم  تسویپ  هب  یتساوخرد  لیاف.دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاسرخآ ات  هیوست.دامرف  ظاحل 

1101030708000658 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هباشمودشابیمزایندروم هدشرکذ  تاصخشم  قبطالاک.هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.دوش  هداد  تمیقزاین  یلک  حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  هداد  تدوع  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  تریاغم  تروصرد.دشابیم  یمازلا  تسویپروتکاف  شیپ  هئارا.دوبدهاوخنداتدروم 

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732215-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin   1919 زیاس   زیاس   LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 191191
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باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6281590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم اب  ارمه  رتویپماک  متسیس  هاگتسد  دادعت 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000244 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  رد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم اباب   ارمه   ارمه رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   1010 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 192192
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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 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

6281950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا   - Aten CL5808N تروپ تنوم 8  کر  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ  روتکاف 

1101092113000941 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ATEN17 لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Aten CL5808NAten CL5808N  تروپ تروپ   88 تنوم   تنوم کرکر   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 193193

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نمهب یعامتجا 22  نیمات  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6281951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت نفلت  اب  ماهبا  هنوگره  تروص  رد   / هدش رکذ  یمومع  طیارشو  ینف  تاصخشم  قبط  روتینام  ددع  13 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف لصاح  سامت  هطوبرم  سانشراک  02166861524

1101093321000024 زاین :  هرامش 
نمهب یعامتجا 22  نیمات  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

گیتا یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   D221T لدم  in 22 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 13 دادعت : 

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

رهم زا  دعب  دادجمو  تنیرپ  تسویپ  یاه  لیاف   / دشابیم یمازلا  هدنشورف  یارب  هطوبرم  یاه  زوجم  نتشاد   / دشاب یم  یمازلا  ندوب  یناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 / دوش یرازگراب  هناماس  رد  دادجمءاضما 

1345694986 یتسپ :  دک  نمهب ،  کینیلک 22  یلپ  رهشرذا  هچوک  شبن  - یدازآ خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6638090-021  ، 66380950-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66380950-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 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

6282011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 194194

هنایار هنایار روتینام   روتینام وو   سیک   سیک ،، هنایار هنایار کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 195195

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یم تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوت  اب   . هنایار روتینام  سیک و  ، هنایار کسید  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101093856002910 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناریلد نارتسگ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   Adata یتراجت مان   SSD SX900 لدم  GB 128 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 
ناجیابرذآ

ددع 150 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یرفعج دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان   GIGA لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
اناد ایناو  زیهجت  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  اناد  ایناو  زیهجت  طابترا  هدنزاس  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  هنایار  رواپ  دربراک   GP550A-UK هیذغت عبنم  الاک :  مان 

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

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk 400 لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نابهگن روپاش  هدننک  هضرع  عجرم  دپ  سرا  یتراجت  مان   diamond لدم سوام  دپ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

اردس شزادرپ  ماک  ابید  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  اردس  یتراجت  مان   05A لدم  HP رگپاچ جیرتراک  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه  . دشاب یم  زکرم   IT ینف لوئسم  دات  زا  سپ  ناتسرامیب  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دشاب /  یمروتکافو  الاک  تفایرد  زادعب  هزور  تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6282112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوت تسیاب  یم  هک  تسویپ  حرش  ساسا  رب  افرص  الاک  ملق  ناونع 11  تحت  گنیروتینام  متسیس  تاعطق  ددع  دادعت 72  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ ئاضماو  رهم  هدننک  نیمات 

1101091471000192 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

SHINKAWA هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  زاف  رگناشن  یلحم و  طابترا  لوژام  الاک :  مان 
سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع  عجرم   ELECTRIC

ددع 72 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم هدننک  نیمات  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  حرش  ساسا  رب  افرص  الاک  ملق  ناونع 11  تحت  گنیروتینام  متسیس  تاعطق  ددع  دادعت 72   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک 1401/11/30 هب  زاین  خیرات  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  دوش  هناماس  تسویپو  ددرگ  ئاضماو 

3816149367 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32412703-086  ، 32412000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32775531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمات نیمات طسوت   طسوت تسیاب   تسیاب یمیم   هکهک   تسویپ   تسویپ حرش   حرش ساسا   ساسا ربرب   افرص   افرص الاک   الاک ملق   ملق   1 11 1 ناونع   ناونع تحت   تحت گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ددع   ددع   7272 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ ئاضماو   ئاضماو رهم   رهم هدننک   هدننک

196196
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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   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6282309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  دیرخ 4103901266-20- یاضاقت  -19 زاف - مهد هاگشیالاپ  -MASTER FOAM NOZZLE: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101097684000569 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ایرآ ناهم  نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   IMACOFIRE یتراجت مان   IMF-FN50 لدم  in 2/5 زیاس یناشن  شتآ  موف  باترپ  روتینام  لزان  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

9171703733-7731466291 نفلت : 
تسا دات  دروم  لخاد  تخاس  " امازلا

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ موف   موف باترپ   باترپ روتینام   روتینام لزان   لزان ناونع : : ناونع 197197

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

6282364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030374000049 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417613151 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  دکشناد  - نارهت هاگشناد  یلامش  علض  - انیسروپ نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953002-021  ، 64053460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66419535-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هپت هوارم  یولع  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6282501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام لاتف  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201099621000006 زاین :  هرامش 

هپت هوارم  یولع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ ینف  تاصخشم  قبط  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
هپت هوارم  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09113108126 دیریگب سامت  ینابعش  سدنهم  هرامش  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4997137676 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  بنج  - هپت هوارم  ناتسرهش  - ناتسلگ ناتسا  هپت ،  هوارم  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35451944-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35451944-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

T730PUT730PU  لدم لدم   inin زیاس  1717   زیاس   CRTCRT روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 198198

گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 199199

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  هاگیاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6282583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد روتکاف  شیپ  امتح  (. تسویپ لیاف  قباطم  ینف  تاصخشم  ) روتینام هاگتسد  1- هدش لبمسا  سیک  ددع  2- باتپل هاگتسد  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیسر 1404/05/20 رس  ازخادانسا 103  اب  تخادرپ.دوش 

1101004125000025 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

پات پل  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
یصخش رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 
LED رگشیامن الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب تخادرپ.دوش  هداد  روتکاف  شیپ  امتح  (. تسویپ لیاف  قباطم  ینف  تاصخشم  ) روتینام هاگتسد  1- هدش لبمسا  سیک  ددع  2- باتپل هاگتسد  2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیسر 1404/05/20 رس  ازخا 103  هنازخ  دانسا 

3819773959 یتسپ :  دک  رتسگداد ،  نابایخ  نکسم  یوک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33127069-086  ، 33127061-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33127066-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام هدش - - هدش لبمسا   لبمسا سیک   سیک باتپل - - باتپل ناونع : : ناونع 200200

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  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 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

6282619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات.هدنشورفاب  لقنو  لمح.ددرگ  جرد  لیابوم.تسا  هباشمدکناریا.تسویپ  تاصخشم  ابروتینام  رنکسا و 3  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشابربتعم یتناراگ  یاراد  تاعطق  یمامت.دشاب  ناتسزوخ 

1101000231000116 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   CANOSACN LIDE 220 لدم هنایار  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
ورتم هموح  نارهت و  یرهش  نهآ  هار  هدننک  هضرع  عجرم  هرک  هدنزاس  روشک   SAMSUNG یتراجت مان   CFG9637L لدم  in 20 هنایار روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6153859984 یتسپ :  دک  سدق ،  نابوتا  بالقنا و  نابایخ  نیب  - بالقنا یوک  - زاوها - ناتسزوخ زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33770006-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770045-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع 20120 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6282670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fukuda M-E C120 فارگ ویدراک  ورتکلا  لاناک  بلق 3  راون  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095264000148 زاین :  هرامش 
یر قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Check Me Lite یکشزپ بلق  راون  نوخ و  نژیسکا  نوخ و  راشف  یریگ  هزادنا  یتایح  مئالع  یندیشوپ  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  ایدم  نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروص  رد  .دنیامن  یراذگراب  لیمکت و  ار  تسویپ  تمیق  مالعتسا  گرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک  دکناریا  ندوب  هباشک  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدوبن و  دات  دروم  ییاهنت  هب  تمیق  هئارا  تمیق و  داهنشیپ  گرب  یراذگراب 

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

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

55221484-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Fukuda M-E C120Fukuda M-E C120 فارگ   فارگ ویدراک   ویدراک ورتکلا   ورتکلا لاناک   لاناک بلق  33   بلق راون   راون هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 202202

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  هاگیاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6282714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسویپ لیاف  قباطم  ینف  تاصخشم  ) روتینام ددع   5 .هدش لبمسا  سیک  ددع  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004125000027 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 
LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(. تسویپ لیاف  قباطم  ینف  تاصخشم  ) روتینام ددع   5 .هدش لبمسا  سیک  ددع  3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819773959 یتسپ :  دک  رتسگداد ،  نابایخ  نکسم  یوک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33127069-086  ، 33127061-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33127066-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام هدش -  -  هدش لبمسا   لبمسا سیک   سیک ناونع : : ناونع 203203

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا  تسویپ (  تساوخرد  قباطم  کرحتم و ...  روتینام  لباترپ و  بآ  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000226 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیدرپ رواهب  هدننک  هضرع  عجرم   BENZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   TITAN یتراجت مان  روتارنژ  روتوم  دربراک  بآ 4032007101  پمپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
زربلا قفا  یتراجت  مان  یرتم  لوط   2x1 mm^2 عطقم حطس   V 450-750 ژاتلو یسم  سنج  تخت  دنب  قرب  میس  الاک :  مان 

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

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب دروم  ناونع  چیه  هبیداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخرد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق 

( الاک لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 15   ) دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: 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

6281282in 19 زیاس  LCD هحفص 153)روتینام روتینام  ( روتینام

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

تاقلعتم6281590 اب  ارمه  رتویپماک  متسیس  هاگتسد  هحفص 153)دادعت 10  روتینام  ( روتینام

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

یرازفا6281646 تخس  تازیهجت  هحفص 139)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

زکرم6281932 یراگن  هزرل  تاعالطا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تایلمع  ماجنا 
.تسویپ تاصخشم  قبط  گنیچاپسید 

هحفص 30) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6281950Aten CL5808N تروپ تنوم 8  کر  هحفص 153)روتینام  روتینام  ( روتینام

تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد قباطم   قباطم وو ...  ...  لباترپ   لباترپ بآبآ   پمپ   پمپ رود -  -  رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس اباب   کرحتم   کرحتم روتینام   روتینام دیرخ : : دیرخ ناونع : : ناونع 204204

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

هحفص 153)روتینام6281951 روتینام  ( روتینام

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

سیک6281961  - هیذغت عبنم   - مر  - روتینوم -cpu(114 هحفص رورس  ( رورس

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

روتینام6281986 چیئوس و  ، رتور ، ناوخ دکراب  ، هراک هس  رگپاچ  ، مک هحفص 139)بو  چیئوس  ( چیئوس

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

هنایار6282011 روتینام  سیک و  ، هنایار کسید  هحفص 153)دراه  روتینام  ( روتینام

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

حرش6282112 ساسا  رب  افرص  الاک  ملق  ناونع 11  تحت  گنیروتینام  متسیس  تاعطق  ددع  دادعت 72 
ددرگ ئاضماو  رهم  هدننک  نیمات  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ 

هحفص 153) روتینام  ( روتینام

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

قیرح6282158 مالعا  گنیروتینام   FIRE ALARM MONITORING(64 هحفص لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یناشن6282309 شتآ  موف  باترپ  روتینام  هحفص 153)لزان  روتینام  ( روتینام

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

6282364T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT هحفص 153)روتینام روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6282501 لاتف  هاگتسد  کی  هحفص 153)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6282583 هدش - لبمسا  سیک  هحفص 153)باتپل - روتینام  ( روتینام

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

روتینام6282619 هحفص 153)رنکسا و  روتینام  ( روتینام

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

6282670Fukuda M-E C120 فارگ ویدراک  ورتکلا  لاناک  بلق 3  راون  هحفص 153)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6282714 هدش -  لبمسا  هحفص 153)سیک  روتینام  ( روتینام

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

تساوخرد6282849 قباطم  لباترپ و ...  بآ  پمپ  رود -  هار  زا  لرتنک  متسیس  اب  کرحتم  روتینام  دیرخ :
تسویپ

هحفص 153) روتینام  ( روتینام

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

دوش6282978 هعجارم  تسویپب  افطل  یقرب /  مزاول  حرش  هب  هحفص 92)یاضاقت 0134367  روتکتد  ( روتکتد

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قبط6282030  ) لاناک راهچ  لدبم  هاگتسد  تفج  کی  لاناک و  کت  لدبم  هاگتسد  تفج  شش 
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ( تسویپ ینف  تاصخشم 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سیک6281961  - هیذغت عبنم   - مر  - روتینوم -cpu(114 هحفص رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنارفنک6282582 نوفورکیم  هحفص 149)17+1  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6282087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا   ) رازفا مرن  هارمه  هب  ناتیت  هرهچ  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000228 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم  رازفا  زیلاپ  هدنزاس  عجرم   T face 901 لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب دروم  ناونع  چیه  هبیداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخرد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق 

( الاک لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 15   ) دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: 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

تسویپ6281378 لیاف  قباطم  الاک  هحفص 17)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنرتنیا6281462 هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اتنپس6281581 رورس  هحفص 17)سکف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلام6281635 یاهمتسیس  هناماس  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ  ، بصن ، هحفص 17)دیرخ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاسم6281756 لح  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  تهج  رواشم  هحفص 5)باختنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6281912API FW For VMware سنسیال هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهاگشیامزآ6281947 تیفیک  نیمضت  رازفا  هحفص 17)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا دکناریا   دکناریا  ) ) رازفا رازفا مرن   مرن هارمه   هارمه هبهب   ناتیت   ناتیت هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 205205

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

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

زا 174 ھحفص 169 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هدش6282087 هدافتسا  دکناریا   ) رازفا مرن  هارمه  هب  ناتیت  هرهچ  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد 
( دشاب یم  هباشم 

هحفص 168) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رورس6282101 لیمیا  سنسیال  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6282105EC سنسیال هخسن  هحفص 17)12  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6282191 لیاف  قباطم  جدننس  هاگدورف  لرتنک  هحفص 17)سسکا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مرن6282227 رازفا ،  تخس  زا  ینابیتشپ  یربهار و  تاعالطا (  یروانف  یسانشراکروما  یمجح  یراذگاو 
 ( یا هنایار  هکبش  رازفا ، 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دکراک6282602 هحفص 17)لرتنک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 17)سرباسح6282804 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6282948 مرن  بصن  دیرخ و  یرادرب و  هشقن  راتکه  کالما و 300  دحاو  یزیمم 3000  ماجنا 
GIS یزاسون و یزیمم و 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاس6283301 دنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  یرازفا ،  تخس  یرازفا و  مرن  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نارهت6281347 داتس  نامتخاس  یاهروسناسآ  رد  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 80)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش6281733 یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ینوریب6283249 هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  یلخاد و 20  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 16)دیرخ 20  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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 " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6282599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EB-X49 لدم نوسپا  روتکژرپ  وئدیو  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005934 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روتکژورپ ویدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

EB-X49 لدم نوسپا  روتکژرپ  وئدیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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

6282599EB-X49 لدم نوسپا  روتکژرپ  وئدیو  ددع  هحفص 171)کی  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

EB-X49EB-X49  لدم لدم نوسپا   نوسپا روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 206206

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هدهاشم  تسویپ  لیاف  تسا  هباشم  دک  ناریا  - کارا هاگشناد  رتائت  یفمآ  تهج  شیامن  هدرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004598000193 زاین :  هرامش 

کارا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCOPE یتراجت مان   4x3 m زیاس روتکژورپ  وئدیو  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هدهاشم  تسویپ  لیاف  تسا  هباشم  دک  ناریا  - کارا هاگشناد  رتائت  یفمآ  تهج  شیامن  هدرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3815688138 یتسپ :  دک  کارا ،  هاگشناد  یتشهبدیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32621684-086  ، 32621530-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32621531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهبهب ءایبنالا  متاخ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6282635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EPSON EB-E01 نوسپا روتکژورپ  وئدیو  هاگشناد  یتساوخرد  لدم  هدوب و  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005331000040 زاین :  هرامش 

ناهبهب ص   ایبنالا   متاخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
متسیس گنژاوآ  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-S01 لدم هنایار  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361663973 یتسپ :  دک  ملید ،  ردنب  هداج ی  یادتبا  - ناهبهب ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52721489-061  ، 52721373-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52721373-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رتائت رتائت یفمآ   یفمآ تهج   تهج شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ ناونع : : ناونع 207207

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 208208

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

رتائت6282074 یفمآ  تهج  شیامن  هحفص 171)هدرپ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژورپ6282635 هحفص 171)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6282201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003726 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاووئدیو  :: 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

لاووئدیو6282201 یرس  یتعنص  هحفص 173)رگشیامن  لاووئدیو  ( لاووئدیو

لاووئدیو لاووئدیو یرس   یرس یتعنص   یتعنص رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 209209

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

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

زا 174 ھحفص 173 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

یدالوف6281468 یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  اهالاک و  نیمأت  یاهمتسیسهژورپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یدالوف6281502 یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  اهالاک و  نیمأت  یاهمتسیسهژورپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یدالوف6282648 یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  اهالاک و  نیمأت  یاهمتسیسهژورپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 174 ھحفص 174 
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