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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

140 1140 1 نمهب   نمهب   2626 هبنش   هبنش راهچ   راهچ 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   262هکس ,490 , 000262 ,490 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   450رالد , 12 0450 , 12 تاراما0 تاراما مهرد   128مهرد ,590128 ,590

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   245,990هکس , 000245,990 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس324,900324,900رالد سیئوس کنارف   511کنارف ,600511 , 600

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 148هکس ,500 , 000148 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع359,300359,300رالد ناتسبرع لایر   126لایر , 070126 , 070

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 96هکس , 000 , 00096 , 000 , وروی000 ژورن504,490504,490وروی ژورن نورک   46نورک ,20046 ,200

رایع رایع   1818 یالط   21یالط ,644, 0002 1 ,644, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   ,574دنوپ 100574, نپاژ100 نپاژ نینی   دصکی   352دصکی ,300352 ,300

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
((2626))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 178178))
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( یهگآ دادعت 21  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 21  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 29  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 4  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 18  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 67

( یهگآ دادعت 9  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 81

( یهگآ دادعت 17  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 88

( 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 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 17  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( 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 2  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 17  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 128

( یهگآ دادعت 6  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 132

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

( یهگآ دادعت 25  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 138

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 156
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 25  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 156

( یهگآ دادعت 5  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 160

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 160

( یهگآ دادعت 2  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 162

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 163

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/30  - م  / :: ن یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لامش تضهن   :: عبنم :: 1401/12/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286873 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 13:30   - 1401/12/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

LPS سرا و تاعالطا  دورو  لیابوم و  هکبش  یرزیاورپوس 724  اهتیاس و   DATA Gathering و PM یرادهگن راکنامیپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   4/150/730/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناردنزام هقطنم  تیریدم  - سردم نابایخ  - لباب  - ناردنزام  :: سردآ سردآ

:: 32335009-011 و 32335009-011 نفلت :: www.mn.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

32323332-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  تیاغل  خروم 1401/11/26  زا   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

لحاس حبص   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286887 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/12/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییا هنایار  هکبش  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   2.750.000.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.500.000 دانسا : دیرخ 

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

خرسنوخ یماظتنا  یورین  هاگساپ  بنج  یئاجر  دیهش  هارگرزب  رتمولیک 13  سابع -  ردنب  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  سنارفنک  نلاس  ییاشگزاب :

07633592201  - 10 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.PGSEZ.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

LPSLPS وو   سرا   سرا تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   لیابوم   لیابوم هکبش   هکبش یرزیاورپوس  724724   یرزیاورپوس وو   اهتیاس   اهتیاس   DATA GatheringDATA Gathering  وو   PMPM  یرادهگن یرادهگن راکنامیپ   راکنامیپ ناونع : : ناونع 11

یایا هنایار   هنایار هکبش   هکبش زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 22
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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

2001005353000043 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6287048 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک  هکبش  زاین  دروم  لاوریاف  متسیس  هاگتسد  دیرخ 2  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها  رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرتویپماک هکبش  زاین  دروم  لاوریاف  متسیس  هاگتسد   2 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,100,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1402/03/16 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یا هفرح  ینف و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001010001000073 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6288743 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروانف  تراظن و  هجدوب و  ینابیتشپ ،  ، یلام  ، یرادا هزوح  رد  هاگشناد  عماج  رازفا  مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

 ، راک لماک  تاصخشم  اب  دادرارق ،  هنومن  ساسا  رب  عماج  رازفا  مرن  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هصقانم قیرط  زا  ریز  طیارش  اب  لاس 1401 و  رد  هاگشناد  یتالماعم  یلام و  همان  نیئآ  یعامتجا و  نیمأت  یلاع  یاروش  هبوصم ی  تلود و  نانکراک  هلخادم  عنم  نوناق 

دناسر ماجنا  هب  یمومع  ی 

لایر   14,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
باسح 4001020107146598 هرامش  هب  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هجو  رد  تکرش  مسا  هب  یکناب  نیب  هدش  نیمضت  کچ  قوف  دراوم  رب  هوالع  نیمضت :  تاحیضوت 

رد ررقم  یاه  خیرات  رد  تسیابیم  هناماس  رد  یپک  یراذگراب  زا  سپ  نیمضت  یواح  فلا  تکاپ  نینچمه  دشابیم  دات  دروم  دانسا  رد  جردنم  زیراو  هسانش  اب 
.ددرگ  لیوحت  راکنامیپ  طسوت  ناتسا  تسارح  هب  هدش  مومورهم  تروص  هب  رصع  یلا 14  تاعاس 8  رد  لیطعت  مایا  زجب  هناماس 

12:00 تعاس : 1402/04/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یا هفرح  ینف و  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  .راهچ  کالپ   . یقرش لیزربنابایخ  .کنو  نادیم   ، 1435763811 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
(( 42350522 ))

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرتویپماک یرتویپماک هکبش   هکبش زاین   زاین دروم   دروم لاوریاف   لاوریاف متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

یروانف یروانف وو   تراظن   تراظن وو   هجدوب   هجدوب ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ  ، ، یلام یلام  ، ، یرادا یرادا هزوح   هزوح ردرد   هاگشناد   هاگشناد عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 44

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

یاه6287326 نیبرود  سا و  یپ  وی  هکبش ،  یرتویپماک  یاهرازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ 
هتسب رادم 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092299000055 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287025 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  ناتسا  زاگ -  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  راشف -  تیوقت  تاسیسات  کینورتکلا  تظافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاگ  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزکرم ناتسا  زاگ -  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  راشف -  تیوقت  تاسیسات  کینورتکلا  تظافح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   9,695,035,680 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/03/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف تیوقت   تیوقت تاسیسات   تاسیسات کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095007000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6288259 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  ود  طخ  گنیلانگیس  متسیس  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  ود  طخ  گنیلانگیس  متسیس  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   12,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/03/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  - دهشم  ، 9167713368 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  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

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هچراپکی یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی  دیدجت -  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092416000083 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 18:30  زا   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما  :: عبنم خرومعبنم تعاس 18:30   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6288508 :: هرازه هرازه تعاس 19دکدک   یفیک : یبایزرا  دانسا  لاسرا  ییاشگزاب و   - 1401/12/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1402/1/16 تعاس 10  اه : تکاپ  ییاشگزاب  خروم 1401/12/26 - 

نایسراپ  زاگ  شیالاپ  تکرش  هاگورین  لرتنک  متسیس  یناسر  زورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 13.000.000.000 

لایر  نیمضت 650.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  رهم -  ناتسرهش  سراف  ناتسا   :: سردآ سردآ

مانتبث رتفد  سامت 02141934  زکرم  یلا 36   07152724134 :: نفلت نفلت
88969737-85193768

www.setadiran.ir :: 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

یرهش یرهش راطق   راطق یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تکرش   تکرش ودود   طخطخ   گنیلانگیس   گنیلانگیس متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

هاگورین هاگورین لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یناسر   یناسر زورب   زورب ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

88710036 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/11/27  زا   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور تسایس   :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر  رسمار و  قیرح  نالعا  متسیس  یکدی  تاعطق  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیلوا 55.000.000.000  دروآرب  غلبم 

 - لایر نیمضت 2.750.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رمحا لاله  نادیم  هب  هدیسرن  یناقلاط  راولب  یراس  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9  رازگ :  هصقانم   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004040000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6288684 :: هرازه هرازه :: 1401/12/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بعشروما هرادا  دانسا  یناگیاب  نامتخاس  راکدوخ  200FM قیرح افطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   ، دیرخ یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  یلم  کناب 

دزی  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس راکدوخ  200FM قیرح افطا  مالعا و  متسیس  شزومآو  یتناراگ  یزادنا و  هار  بصن و  ، لمح یحارط ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

(1703500) دزی ناتسا  یلم  کناب  بعشروما  هرادا  دانسا  یناگیاب 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,100,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یروهمج راولب   ، 8917944948 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88

نامتخاس نامتخاس راکدوخ   راکدوخ 2 00200 FMFM قیرح قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 99

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

2001005353000042 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6287063 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک  هکبش  زاین  دروم  چوس  هاگتسد  دیرخ 4  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها  رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرتویپماک هکبش  زاین  دروم  چوس  هاگتسد   4 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,100,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1402/03/16 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ICTF-FO-1B2-01/60 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fa.tci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام ارجا 12  نامز  تدم  تسا  رکذ  هب  مزال  .تسویپ  گرب  مامضنا 22  هب  ناتسا  حطس  رد   FTTH یاهحرط ماجنا  نژویف و  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم 

لایر  6.320.000.000 دروآرب :

.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

07136112712 :: 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

یرتویپماک یرتویپماک هکبش   هکبش زاین   زاین دروم   دروم چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

FTTHFTTH  یاهحرط یاهحرط ماجنا   ماجنا وو   نژویف   نژویف تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 111 1

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

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

جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004340000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6288707 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا  هنایار  هکبش  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یا هنایار  هکبش  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,750,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/03/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  ییاجر  دیهش  هارگرزب  رتمولیک 13   ، 7931184184 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیابوم و6286873 هکبش  یرزیاورپوس 724  اهتیاس و   DATA Gathering و PM یرادهگن راکنامیپ 
LPS سرا و تاعالطا  دورو 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا6286887 هنایار  هکبش  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتویپماک6287048 هکبش  زاین  دروم  لاوریاف  متسیس  هاگتسد  هحفص 5)دیرخ 2  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرهش6288259 راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  ود  طخ  گنیلانگیس  متسیس  یکدی  تاعطق  لمح  هحفص 7)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یایا هنایار   هنایار هکبش   هکبش زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212

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

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

2001095751000094 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6287038 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدکاپ  رهش  یریوصت  تراظن  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  تشدکاپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

میقم رظان  نارمع  ینف و  تیریدم  یلاع و  رظان  کیفارت  ییانبریز و  روما  تنواعم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,928,849,000 نیمضت :  غلبم 

.ددرگ لیوحت  اهدادرارق  روما  دحاو  هب  یکیزیف  تروص  هب  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  نیمضت :  تاحیضوت 
هعجارم هصقانم  طیارش  رد  یتسویپ  دانسا  هب  تادنتسم  هئارا  یارب  اه  تکرش.دشاب  یم  دوجوم  ینف  دانسا  رد   pdf لیاف تروص  هب  هژورپ  هیلوا  دروآرب  ؛ ًانمض

.دیئامن
رد تسا  یمازلا  یراک  هموزر  هئارا   . ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  هدرشف  لیاف  ای  لیاف PDF و  بلاق  رد  هچراپکی  تروص  هب  تکرش  کرادم  هصقانم و  دانسا  تسا  مزال 

.دشاب  یم  یمازلا  اتفا  همانیهاوگ  هئارا.ددرگ  یمن  دیئات  تکرش  کرادم  یراک  هموزر  یراذگراب  مدع  تروص 
19:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

.تشدکاپ یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ناحیروبا  سیدرپ  یوربور  اضر  ماما  راولب   ، 3391636676 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

36-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش  - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287125 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سرپ تو  هاربآ  سرپ و  یارد  شوپفک  سرپ و  تو  هبل  کت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  15.000.000.000 دروآرب :

لایر   7,500,000,000 هدرپس : غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

سرپ سرپ توتو   هاربآ   هاربآ وو   سرپ   سرپ یارد   یارد شوپفک   شوپفک وو   سرپ   سرپ توتو   هبل   هبل کتکت   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

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

2001005120000070 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6287148 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  یرازگرب  هب  تبسن  خروم 1401/11/10  هرامش 100042789  زوجم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  دزی  یرادرهش  دناسر  یم  عالطاب  هلیسونیدب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامن .  مالعا  ار  دوخ  یداهنشیپ  خرن  تکرش و  قوف  هصقانم  رد  لیامت  تروص  رد  اذل  دیامن ،  مادقا  دزی  رهش  یخیرات  تفاب  رباعمرد  ناوخکالپ  یاهنیبرود  بصن 

دزی  ناتسا  دزی  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دزی رهش  یخیرات  تفاب  رباعمرد  ناوخکالپ  یاهنیبرود  بصن  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   363,450,000 نیمضت :  غلبم 

یرادرهش تراجت  کناب  باسحب 2091520071  زیراو  تروصب  دناوت  یم  هک  لایر  نازیم 363.450.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  غلبم  (4 نیمضت :  تاحیضوت 
دشاب .  مان  یب  تکراشم  قاروا  ای  روکذم و  باسح  هجو  رد  هام ) هس  رابتعا  اب   ) یکناب همان  تنامض  تروصب  ای  دزی و 

14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زکرم یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  دزی   ، 8917698639 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005410000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6288245 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج  قطانم  یاههارگرزب  رد  یکیفارت  ینمیا و  تازیهجت  یرادهگن  بصن و  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یبونج قطانم  یاههارگرزب  رد  یکیفارت  ینمیا و  تازیهجت  یرادهگن  بصن و  صوصخ  رد  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  یاه  تیلاعف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   359,000,000 نیمضت :  غلبم 

.ددرگ  رداص  یطرش  دیق و  هنوگ  چیه  نودب  کیفارت و  لقن و  لمح و  نامزاس  مان  هب  تسیاب  یم  یکناب  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
16:00 تعاس : 1402/03/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقبط یناقلاط ، یتاقبط  گنیکراپ  یدقن ، هچوک  یناقلاط ، عطاقت  هب  هدیسرن  یتعیرش ، نابایخ   ، 1563673819 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
مشش

:: 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

رباعمرد رباعمرد ناوخکالپ   ناوخکالپ یاهنیبرود   یاهنیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 1515

یبونج یبونج قطانم   قطانم یاههارگرزب   یاههارگرزب ردرد   یکیفارت   یکیفارت وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   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 163 ھحفص 13 
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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

2001001467000223 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6288277 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا  هداج  ریذپ  بیسآ  ناربراک  یکیزیف  یزاس  نمیا  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یا  هداج  ریذپ  بیسآ  ناربراک  یکیزیف  یزاس  نمیا  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
11,449,051,682 یلام :  دروآرب 

لایر   573,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1402/03/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001093897000218 :: 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

6288394 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایرهش  رباعم  رد  یرپسا  مرگ  گنر  یکیفارت  یشک  طخ  یارجا  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یشک طخ  یارجا  هنیمز  ردموزر  یاراد  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  دناب  هار و  هبتر 5  لقادح  یاراد  تسیاب  یم  ًامازلا  نایضاقتم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
.دیامن مادقا  قوفربتعم  دانسا  هئارا  هب  تبسن  دیاب  یم  هک  دشاب  یرپسا  مرگ  گنر  یکیفارت  یروحم 

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

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

.دش  دنهاوخ  هتشاذگ  رانک  هصقانم  زا  تروصنیاریغ  رد  .دنیامن  لیوحت 
14:30 تعاس : 1402/03/15 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

یایا هداج   هداج ریذپ   ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1717

رباعم رباعم ردرد   یرپسا   یرپسا مرگ   مرگ گنر   گنر یکیفارت   یکیفارت یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا 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 163 ھحفص 14 
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نارهت هقطنم 17  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/101/112 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 11  هب  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم زورعبنم تدم 11  هب  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6288605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : لماش هصقانم  ناونع   12 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( مود تبون   ) رنب یروآ  عمج  یرادهگن و  بصن   ، پاچ  ، یحارط  ، هیهت تایلمع  یراذگاو 

ود هیحان  حطس  رد  دنامسپ  هزیناکم  یروآ  عمج  بور و  تفر و  تایلمع 
مراهچ  تبون  دیراورم  رختسا  فقس  ششوپ  تمرم و  ریمعت و  تایلمع  یارجا 

یزاسرولب هلحم  مرحم  یماما  نابایخ  یعونصم  نمچ  نیمز  ثادحا  تایلمع 
ناراهب  ناتسوب  مانمگ  یادهشلا  هربقم  ثادحا  تایلمع 

یزکرم  نآرقلا  راد  ثادحا  تایلمع 
هزیوه ناتسوب  یتشادهب  سیورس  یزاسزاب  دایلگ و  ناتسوب  یتشادهب  سیورس  ثادحا  تایلمع 

( ناگرهم یرمرادناژ (  یاه  هناخ  قرب  تسپ  قاتا  ثادحا  تایلمع 
یرتیل دنامسپ 1100  نزاخم  دیرخ 

( موس تبون  هقطنم (  حطس  یاه  ناتسوب  رد  نیلولعم  رباعم  یزاس  بسانم  تهج  یکیفارت  عناوم  هلابز و  لطس  یشزرو ،  تس  یروخبآ ، تکمین ،  هیهت 
( موس تبون   ) هیرظان یگنهرف  هعومجم  تهج  درگلیم  دیرخ  تایلمع 

( موس تبون  ( ) ع  ) بلاطیبا ترضح  هداز و  یلو  نادیهش  یگنهرف  یاه  هعومجم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  تایلمع 

.دشاب یم  هصقانم  ناگدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق دحاو  مود ، هقبط  نایئایض   ، ناتسرامیب یوربور  رذوبا  یرتم  نابایخ 20  رد  عقاو  هقطنم 17  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
نفلت 66-96042065

:: 841617 و 84161202 نفلت :: business.tehran.ir http://region17.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد دنامسپ   دنامسپ هزیناکم   هزیناکم یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بور   بور وو   تفر   تفر تایلمع   تایلمع رنب -  -  رنب یروآ   یروآ عمج   عمج وو   یرادهگن   یرادهگن بصن   بصن  ، ، پاچ پاچ  ، ، یحارط یحارط  ، ، هیهت هیهت تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
 ...  ... وو رختسا   رختسا فقس   فقس ششوپ   ششوپ وو   تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا  - - هیحان هیحان حطس   حطس

1919

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

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

زا 163 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/twt9ssvt9yenr?user=37505&ntc=6288605
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6288605?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001096688000503 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6288726 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراب  هیلقن  لیاسو  ینامز  ناکم  ددرت  حرط  زمرق  هدودحم  هدودحم lez و  یارجا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

ربراب هیلقن  لیاسو  ینامز  ناکم  ددرت  حرط  زمرق  هدودحم  هدودحم lez و  یارجا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   11,602,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:15 تعاس : 1402/03/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001095007000042 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6288769 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  کی  طخ  یاه  هاگتسیا  رد  نایانیبان  هژیو  ریسم  یارجا  حلاصم و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  کی  طخ  یاه  هاگتسیا  رد  نایانیبان  هژیو  ریسم  یارجا  حلاصم و  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   9,100,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  - دهشم  ، 9167713368 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  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

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

حرط حرط زمرق   زمرق هدودحم   هدودحم وو     lezlez  هدودحم هدودحم یارجا   یارجا تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ربراب ربراب هیلقن   هیلقن لیاسو   لیاسو ینامز   ینامز ناکم   ناکم ددرت   ددرت

2020

راطق راطق یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تکرش   تکرش کیکی   طخطخ   یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا ردرد   نایانیبان   نایانیبان هژیو   هژیو ریسم   ریسم یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم نیمات   نیمات یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
یرهش یرهش

2 12 1
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نانمس یتعنص  یاهکرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:30هرامش ات  زا 1401/11/18   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو توقای   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راسمرگ یتعنص  کرهش  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  قرب و  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  یزاس ، هدامآ  دیرخ  هیهت  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناوج راولب  درادناتسا  نادیم  نانمس ، سردآ  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ

02333370723 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مشق دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

30-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/11/26   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگزمره یادن   :: عبنم تیاغلعبنم زا 1401/12/7   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287326 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک   سار   - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش اب  مشق  دازآ  هقطنم  نامزاس  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  سا و  یپ  وی  هکبش ،  یرتویپماک  یاهرازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم دانسا  رد ا  جردنم  تامدخ 

مشق هریزج  ناگزمره - ناتسا  تامدخ  حرش  ماجنا  لحم 
.دشاب یم  یسمش  هام  راک 12  : یارجا نامز  تدم 

لایر  نیمضت 780.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 1.500.000  هنیزه 

نویسیمک هناخریبد  اهدادرارق  روما  یقوقح و  تیریدم  نامتخاس  نمهب  ردنب  هلکسا  مشق  دازا  هقطنم  نامزاس   :: سردآ سردآ

07635252150 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

07635241706 :: 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

کرهش کرهش هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت وو   قرب   قرب هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یزاس ، ، یزاس هدامآ   هدامآ دیرخ   دیرخ هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2222

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   ساسا   یپیپ   ویوی   هکبش ،  ،  هکبش یرتویپماک   یرتویپماک یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2323
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ناسارخ دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

2001094939000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6288680 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرادرهش  یعرف  طاقن  زاین  دروم  یتینما  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هبتر 4 تاعالطا -  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  - 1 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هبتر 4  - main frame ریغ یاه  هنایار  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  - 2

هبتر 5  یا - هنایار  یبناج  تاموزلم  تاعطق و  دیلوت  ناگدنشورف - - 3
22,120,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,106,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نآ یور  رب  هک  هتسبرد  تکاپ  تروصب  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  لصا  تسیاب  یم  داتس ، هناماس  رد  فلا  تکاپ  یراذگراب  رب  هوالع  نیمضت :  تاحیضوت 

( داتس هناماس  رد  هدش  نعت  نامز   ) اهتکاپ ییاشگزاب  نامز  زا  لبق  ات  رثکادح  دشاب ، هدش  جرد  رگ  هصقانم  سامت  هرامش  یناشن و  تاصخشم و  هصقانم و  عوضوم 
.ددرگ  رازگ  هصقانم  هناخریبد  لیوحت 

15:00 تعاس : 1402/03/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ،  ، 9188613335 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
دهشم

اهدادرارق 05131296708 سانشراک   - 05131296635 ینف : لوئسم  نفلت 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راشف6287025 تیوقت  تاسیسات  کینورتکلا  هحفص 7)تظافح  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت6287038 تراظن  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 11)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رباعمرد6287148 ناوخکالپ  یاهنیبرود  هحفص 11)بصن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یاههارگرزب6288245 رد  یکیفارت  ینمیا و  تازیهجت  یرادهگن  بصن و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یبونج قطانم 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یارجا6288726 تهج  زاین  دروم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
ربراب هیلقن  لیاسو  ینامز  ناکم  ددرت  حرط  زمرق  هدودحم  هدودحم lez و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یرادرهش یرادرهش یعرف   یعرف طاقن   طاقن زاین   زاین دروم   دروم یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2424
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(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنبرکیپ  بصن و  شورف ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Antivirus KES-Business-Advanced

( هام رد  یروضح  راب   2  ) هلاسکی ینابیتشپ  رابتعا و  اب  هربراک  دص  سنسیال  هارمه  هب 
1101001005000018 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتنآ رورس  یور  نآ  ندرک   set و file-key ذخا (، هکبش هب  لاصتا  نودب   ) اه متسیس  یخرب  یور  سوریو  یتنآ  یلاکول  بصن  هب  زاین  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپ تروص  نیالنآ  تروصب  اه ) signature ای یتینما  یاهرچیف  ، دیدج هخسن   ) یناسرزورب دیاب  هدوب و  هدنشورف  هدهعهب  سوریو 

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

55602050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55639138-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هربراک هربراک دصدص   سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب     Antivirus  KES-Bus iness-AdvancedAntivirus  KES-Bus iness-Advanced  یدنبرکیپ یدنبرکیپ وو   بصن   بصن شورف ، ، شورف 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 163 ھحفص 19 
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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 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

6286921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( مود هحفص   ) تسویپ تسیل  قبط  یحاون  ناگزمره و  هقطنم  یاه  متسیس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092868000633 زاین :  هرامش 

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( مود هحفص   ) تسویپ تسیل  قبط  یحاون  ناگزمره و  هقطنم  یاه  متسیس  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917914559 یتسپ :  دک  رنهابدیهش ،  هلکسا  بنج  - نارادساپراولب - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33513023-076  ، 33513081-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513311-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6286995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنبرکیپ  بصن و  شورف ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Antivirus KES-Business-Advanced

( هام رد  یروضح  راب   2  ) هلاسکی ینابیتشپ  رابتعا و  اب  هربراک  دص  سنسیال  هارمه  هب 
1101001005000019 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتنآ رورس  یور  نآ  ندرک   set و file-key ذخا (، هکبش هب  لاصتا  نودب   ) اه متسیس  یخرب  یور  سوریو  یتنآ  یلاکول  بصن  هب  زاین  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپ تروص  نیالنآ  تروصب  اه ) signature ای یتینما  یاهرچیف  ، دیدج هخسن   ) یناسرزورب دیاب  هدوب و  هدنشورف  هدهعهب  سوریو 

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

55602050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55639138-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( مود مود هحفص   هحفص  ) ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یحاون   یحاون وو   ناگزمره   ناگزمره هقطنم   هقطنم یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2626

هربراک هربراک دصدص   سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب     Antivirus  KES-Bus iness-AdvancedAntivirus  KES-Bus iness-Advanced  یدنبرکیپ یدنبرکیپ وو   بصن   بصن شورف ، ، شورف 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   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهجو هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  ، ELK گال یرادهگن  تیریدم و  هناماس  زا  هخسن  یربهار 2  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدیدرگ  باختنا  تمیق  نالعا 

1101001017000802 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

عجرم ءاجر  تاعالطا  یروانف  هعسوت  زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  مویمرپ  هخسن  هژیو  یسرتسد  هناماس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ءاجر تاعالطا  یروانف  هعسوت  زادنا  مشچ  هدنزاس 

هتسب 2 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

تهجو تهجو هباشم   هباشم هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا ، ، ELKELK  گالگال یرادهگن   یرادهگن وو   تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس زازا   هخسن   هخسن   22 یربهار   یربهار وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع
تسا تسا هدیدرگ   هدیدرگ باختنا   باختنا تمیق   تمیق نالعا   نالعا

2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ قرب  یورین  عیزوت   :: 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 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

6287367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش هدش  یزاس  یموب  لدم  ساسارب  تاعالطا  یروانف  تامدخ  تیریدم  ماظن  یزاس  هدایپ  هرواشم  رازفا و  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا  // ریناوت

1101005104000355 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اشاپ ینواعت  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  کیتامروفنا  یاه  حرط  رب  تراظن  هرواشم و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
نارای تعنص  اشاپ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نارای  تعنص 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  یمالغ  مناخ  یلخاد 230  یاه 7-33665001-013 و  نفلت  اب  رتشیب  تعالطا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188867749 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  - یلصم نادیم  زا  رتالاب  - ینیمخ ماما  راولب  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663006-013  ، 33665001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664499-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6287422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم   WIN- GRAF رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091578000348 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قباطم   WIN- GRAF رازفا مرن  - 

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

1401/12/03 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817816953 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یناقلاط  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33204080-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33204281-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ تیریدم   تیریدم ماظن   ماظن یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ هرواشم   هرواشم وو   رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

WIN-  GRAFWIN-  GRAF  رازفا رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6287503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناروه ناتسرهش  تاباعشنا  تلیبزا  یهدناماس  یناکم و  تاعالطا  هاگیاپ  یناسر  زور  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000982 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/03/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جرد تمیق  داهنشیپ  لحم  رد  ار  نامیپ )000/000/000/1 غلبم  فقس  تسا  دنمشهاوخ  هناماس  رد  بیرض  جرد  ناکما  مدع  هب  هجوت  اب  مهم :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن تسویپ  هدومن و  اضما  رهم و  دانسا  ریاس  هارمه  هب  جرد و  تمیق  داهنشیپ  گرب  رد  ار  دوخ  یداهنشیپ  بیرض  هدومن و 

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44262333-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موادم شزومآ  زاریش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هلجم  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000541 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

موادم شزومآ  یشزومآ  تنواعم  زاریش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  اب  هلاس  کی  دادرارق  تروصب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122052-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاباعشنا تاباعشنا تلیبزا   تلیبزا یهدناماس   یهدناماس وو   یناکم   یناکم تاعالطا   تاعالطا هاگیاپ   هاگیاپ یناسر   یناسر زور   زور هبهب   ناونع : : ناونع 3131

موادم موادم شزومآ   شزومآ زاریش   زاریش یکشزپ   یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد هلجم   هلجم ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ارهزلا س  همطاف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6287651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفلت.تسویپ دانسا  قبط  ربراک  لنسرپ و3 ددرت 650 نویساموتا  ینابیتشپرازفا  مرن  لماک  یزادنا  هارورارقتسا.هباشم  تمدخدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
03142982119 ماهبا عفر 

1101004718000166 زاین :  هرامش 
ناهفصا ارهزلا س   همطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/10 زاین :  خیرات 
دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مازلا تسویپ  دانسا  یرازگرابواضماورهمو  لیمکت.دنشابیم  مالعتسارد  تکرش  هب  زاجم  ( تسویپ دانسا  قبط  ) طیارشدجاو یقوقح  صاخشاافرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یرازگراب  طبترم  تامدخ  تیحالص  یهاوگو   ...( طبترم و همانساسا  ) تکرش یقوقحدانسا.دوشیم  فذح  مالعتسا  دنور  زا  هدننک  تکرش  تروصنیا  ریغ  رد 

8519841151 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نادیم  یحلاص  دیهش  نابوتا  رتمولیک 3  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42443112-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42450119-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربراک ربراک وو  33   لنسرپ   لنسرپ   6565 ددرت   ددرت نویساموتا   نویساموتا ینابیتشپرازفا   ینابیتشپرازفا مرن   مرن لماک   لماک یزادنا   یزادنا هارورارقتسا   هارورارقتسا ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6287724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخسن کی  اتبیس  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004340000748 زاین :  هرامش 

سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایتراپ یسدنهم  هدنزاس  عجرم  اتبیس  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق  یتینما  تازیهجت  یناسرزورب  هچراپکی  هناماس  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

رادیاپ راکتبا  نایتراپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رادیاپ  راکتبا 
هتسب 1 دادعت : 

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

550 یلخاد -0763595 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها قرب  یورین  عیزوت  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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6287752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Isms تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  یحارط  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001417000178 زاین :  هرامش 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ییاوقم  هبعج   ISOAFZAR ISMS تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ  هناماس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

اناداپآ رتسگ  رازفا  نما  هدنزاس  عجرم  اناداپآ  رتسگ  رازفا  نما  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

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

Isms تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  یحارط  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133883581 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یفصنم -  دیهش  نابایخ  هیناما -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334039-061  ، 33364801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363601-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هخسن هخسن کیکی   اتبیس   اتبیس رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3434

IsmsIsms تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یحارط   یحارط تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا طاسقا  تروص  هب  دادرارق  تخادرپ  گرب ،  هدنورپره 30 نیگنایم   ، هرقف 1500 دادعت هب  یزاسرهشو  ینفدحاو  هدنورپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  وردوخ  ضراوع  لحم 

1101005579000024 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  رامول  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
هدنورپ 1500 دادعت : 

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

وردوخ ضراوع  لحم  زا  طاسقا  تروص  هب  دادرارق  تخادرپ  گرب ،  هدنورپره 30 نیگنایم   ، هرقف 1500 دادعت هب  یزاسرهشو  ینفدحاو  هدنورپ  نکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم 

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

34723281-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34724464-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  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 15 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هاتوک  مایپ  لاسرا  سیورس  تیریدمرازفا  مرن  ینابیتشپو  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003067000139 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هاتوک  مایپ  لاسرا  سیورس  تیریدمرازفا  مرن  ینابیتشپو  هعسوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نویسیمک ،  تسپ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 21  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1631713911

88748517-021  ، 88462087-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77244999-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسرهشو یزاسرهشو ینفدحاو   ینفدحاو هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 3636

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هاتوک   هاتوک مایپ   مایپ لاسرا   لاسرا سیورس   سیورس تیریدمرازفا   تیریدمرازفا مرن   مرن ینابیتشپو   ینابیتشپو هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 3737

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

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

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

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

6287920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  زوسن  رگشیوپ  رازبا  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003078000033 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 36  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم 
هتسب 1 دادعت : 

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

 . ددرگ یرازگراب  تمیق  تبث  نامز  رد  ءاضما و  رهم و  تسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6287948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هیامرس  یاهاراد  کلمت  حرط  یرادباسح  رازفا  مرن  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005298000503 زاین :  هرامش 

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

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613643355 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33741600-045  ، 33741601-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33741610-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زوسن زوسن رگشیوپ   رگشیوپ رازبا   رازبا سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3838

یایا هیامرس   هیامرس یاهاراد   یاهاراد کلمت   کلمت حرط   حرط یرادباسح   یرادباسح رازفا   رازفا مرن   مرن بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 01 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 01 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6288035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  یمدرم  طابترا  یایوگ  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001053000175 زاین :  هرامش 

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

یرس  1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

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

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

27652321-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمدرم یمدرم طابترا   طابترا یایوگ   یایوگ هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  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 15 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6288397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وزیا درادناتسا  اب  قباطم  تاعالطا  تینما  تیریدم  متسیس  رازفا ی  مرن  متسیس  هئاراو  یزاس  هدایپ  ، یحارط هرواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
27001:2013

1101003067000141 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا یروانف  تنواعم  نامتخاس  یدربراک  هنماد  رد   ITIL رب ینتبم  تاعالطا  یروانف  تامدخ  تیریدم  متسیس  اب  هچراپکی  تروص  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسپ یلم  تکرش  ینابیتشپ  یلصا و  هداد  زکرم  لماعریدم و  ،

 : یتسپ دک  نویسیمک ،  تسپ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 21  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1631713911

88748517-021  ، 88462087-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77244999-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رازفا  یی   رازفا مرن   مرن متسیس   متسیس هئاراو   هئاراو یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ،، یحارط یحارط هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 4141

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6288426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزومآ دحاو  تیاس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093988000172 زاین :  هرامش 

ناریا ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمداخ سدنهم  یلخاد 153  .دشابیم 66701061  هدنشورف  اب  روما  هیلک   . دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ .  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1134845764 یتسپ :  دک  موس ،  هقبط  قباس -  تشادهب  ترازو  نامتخاس  یروهمج -  عطاقت  هب  هدیسرن  ظفاح -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66708949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708949-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شزومآ شزومآ دحاو   دحاو تیاس   تیاس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا رامآ  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 15 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6288782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ناریا  رامآ  زکرم  هربراک  داپماسنر 450  رازفاجابدض  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003013000166 زاین :  هرامش 

ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سوریو یتنآ  یتینما و  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن هعلاطم  ار  تسویپ  تامدخ  حرش  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن هعلاطم  ار  تمیق  داهنشیپ  لمعلاروتسد  امتح 

تسا مزال  یروهمج  تسایر  زا  اتفا  زوجم 
تسا مزال  کیتامروفنا  یاروش  زوجم 

دینکن تکرش  هجوچیهب  دیرادن  نامزمه  ار  زوجم  ود  ره  رگا 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965070-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ وو   یتینما   یتینما رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4343

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

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6288783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  اقیقد  یراس  هاگدورف  تاعالطا  یروانف  هرادا  زاین  دروم  مالقا  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000280 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا راگن  ناهم  هدننک  هضرع  عجرم  رازفا  راگن  ناهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MNA-TR-001 لدم هتفرشیپ  یاپ  یربزر  درب  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یتساوخرد  یالاک 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یراس  هاگدورف  ات  لمح  هنیزه 
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

01133718100

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

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

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتفرشیپ هتفرشیپ یاپ   یاپ یربزر   یربزر درب   درب یشزومآ   یشزومآ تیک   تیک ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نواعت یراذگ  هیامرس  تنامض  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6288871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نواعت یراذگ  هیامرس  تنامض  قودنص  تیاس  بو  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001175000036 زاین :  هرامش 

نواعت یراذگ  هیامرس  تنامض  قودنص  هدننک :  رازگرب 
تیاس بو  یلخاد  تاحفص  مامت  یلصا و  هحفص  ییاوتحم  نامدیچ  یحارط  هک  یتروص  هب  ایند  زور  یاهدتم  یژولونکت و  اب  یسراف  نابز  هب  تیاس  بو  یحارط  - 

لاسکی لوط  رد  ینابیتشپ  تامدخ  نینچمه  هب  ،... پات پل  تلبت ، لیابوم ، ریظن  فلتخم  یاه  هاگتسد  اب  راگزاس  ویسناپسیر )  ) تروص هب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامن لصاح  سامت  یلخاد 103 و 109  یاه 88845245  نفلت  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1585776611 یتسپ :  دک  یکداژن پ13 ،  نودیرف  دیهش  یزاریش خ  یازریم  دنز خ  ناخ  میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88845245-021  ، 88842609-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88842611-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نواعت نواعت یراذگ   یراذگ هیامرس   هیامرس تنامض   تنامض قودنص   قودنص تیاس   تیاس بوبو   یحارط   یحارط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4545
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لیبدرا یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتسور لایرتکاب  یتنآ  دنبتسد  -2( ددع 300  ) یدرگوگ طیحم  رد  هدافتسا  ناکما  نیالنآ  هدافتسا  تیلباقاب  یکینورتکلا  لفق   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یتناراگ  یاراد  ( ددع 800) پملپ ینوکیلیس 

1101001292000072 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایمیک رتسگ  ناهج  غرمیس  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   LS1 لدم دمک  یکینورتکلا  لفق  الاک :  مان 
ددع 1,100 دادعت : 

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

ینوکیلیس کیتسور  لایرتکاب  یتنآ  دنبتسد  -2( ددع 300  ) یدرگوگ طیحم  رد  هدافتسا  ناکما  نیالنآ  هدافتسا  تیلباقاب  یکینورتکلا  لفق   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسا  یاهمرگبآ  رد  اهه  لفق  یزادنا  هارو  بصن  هنیزه  ( ددع 800) پملپ

5619667691 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  شترا ، نادیم  لیبدرا ، لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31746530-045  ، 33710001-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33714210-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6287586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتسور کیتسور لایرتکاب   لایرتکاب یتنآ   یتنآ دنبتسد   دنبتسد -- 22 (( ددع ددع 300300  ) ) یدرگوگ یدرگوگ طیحم   طیحم ردرد   هدافتسا   هدافتسا ناکما   ناکما نیالنآ   نیالنآ هدافتسا   هدافتسا تیلباقاب   تیلباقاب یکینورتکلا   یکینورتکلا لفق   لفق -- ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد (( ددع ددع 800800 )) پملپ پملپ ینوکیلیس   ینوکیلیس

4646

POSITION SENSOR ASSEMBELYPOSITION SENSOR ASSEMBELY ناونع : : ناونع 4747
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تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /POSITION SENSOR ASSEMBELY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000814 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا کتاف  هدنزاس  عجرم   FAT-90 1501-DC48 power card لدم نفلت  زکرم  هاگتسد  هیذغت  چیئوس IP 48 V و  هیذغت  دربراک  هعطق  تراک  الاک :  مان 

کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نویساموتا یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم   LINEAR POSITION TRANSDUCER یتراجت مان   TMI-0700-004-423-203 لدم یطخ  رتمویسناتپ  الاک :  مان 

نایدیشر یتعنص 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   intel Xeon Processor X5550 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

عجرم  SICHUAN INNOVATECH INTELLIGENT TERMINAL هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   F8 لدم تلبت  لماک  درب  الاک :  مان 
دنورا ایوگ  هارمه  طابترا  هدننک  هضرع 

تس 3 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

07731311460-1458-1463-1469

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

6288133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یرتم و ( ....  هلت  یولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003588000179 زاین :  هرامش 

بالضاف بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   VEGA هدنزاس عجرم   VEGA یتراجت مان   Vegaflex81 لدم یتعنص  یلباک  هدش  تیاده  رادار  جنس  حطس  الاک :  مان 

نارهت بانرجف 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه  نینچمه  دشاب و  یم  ینارمع ) یاه  حرط  یمومع (  عبانم  لحم  زا  قوف  دیرخ  یلام  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تمیق  داهنشیپ  در  هب  زاجم  امرفراک  روکذم  مرف  رد  هئارا  مدع  تروص  رد  ددرگ  هئارا  ءاهب  مالعتسا  مرف  رد  یداهنشیپ  تمیق  انمض "

7914964575 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  ناتسرامیب  بنج  رصان -  راولب  سابعردنب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350582-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338014-076 :: 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   2121 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 ....  .... وو یرتم   یرتم هلت   هلت یولبات   یولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: 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 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

6286738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  یناشن  شتآ  یاهلوسپکژراش  هصقانم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000867 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 

مرگولیک 1 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

تشدهد رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط  یناشن  شتآ  یاهلوسپکژراش  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هئارا  امتح  روتکاف  شیپ 

یجوسط 09176265886 روپ نسح  09178440119

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط یناشن   یناشن شتآ   شتآ یاهلوسپکژراش   یاهلوسپکژراش هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 4949
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6286745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هنیزهاب  اضاقت  حرش  اب  الاک  تریاغم  تروص  رد  دشاب  یم  یرابتعا  تخادرپ  طیارش  دوش  هعجارم  تسویپ  هب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیم 0134588 هداد  تدوع 

1101093985009889 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیوزق میسن  یتعنص  یدیلوت و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   POTAX یتراجت مان   kg 25 هسیک  ABC یناشن شتآ  ردوپ  الاک :  مان 
هسیک 8,000 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  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

6286870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش تمیق  جرد  تسویپ  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090233000037 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
اراتسآ تراجت  هلالس  هدننک  هضرع  عجرم   UNIPOS یتراجت مان  لدم 16072012  هچراپکی  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439955934 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  میکح  هارگرزب  هب  هدیسرن  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42794210-021  ، 42794000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8801580-021 :: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 5050

هچراپکی هچراپکی قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5151
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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   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6286964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  یلیمکت  تاعالطا  قیرح  ءافطا  متسیس  زیهجت  ارجا و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094234000095 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 : 
1401/12/01 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

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

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

6287086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرزیل روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000873 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نایناریا نمیا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZI-S815IR لدم قیرح  مالعا  یدود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دیهاوخ  لاطبا  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد.دوش  لاسرا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 5252

یرزیل یرزیل روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 5353
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6287132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

تسویپ هب  حرش 
1101005011000354 زاین :  هرامش 

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

ورشیپ
ددع 8 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6287174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ حرش  قباطم  هدننک  شوماخ  ملق   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005964 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قیرح ءافطا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  یرادیرخ  یرابتعا  تروص  هب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23776-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5454

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 5555
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  یردوپ  هدننک  شوماخ  ریش  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناشن شتآ  یردوپ  هدننک  شوماخ  ریش  ناریا  جیگ 

1101093035000962 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
شوماخ شتآ  ینمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کدی  زربلا  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یمرها  لدم   in 12 زیاس یناشن  شتآ  لوسپک  یراشف  ریش  الاک :  مان 

سراپ
ددع 500 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راب یلا 70  یراک 60  راشف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تبثم 60 یلا  یفنم 20  یراک  یامد 

هیناث یلا 22  هیلخت 18  نامز 
رتم یلا 4  رثوم 2  هلصاف 

کیتاتساورتکلا گنر 
ریش ناریا  ییولیک  هدننک 6  شوماخ  جیگ  ریش و 

هدننک نیمات  هدهع  هب  لاسرا  یرابتعا /

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ یردوپ   یردوپ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ریش   ریش ناریا   ناریا جیگ   جیگ یناشن   یناشن شتآ   شتآ یردوپ   یردوپ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ریش   ریش ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 5656
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هاشنامرک ناتسا  دورناوج  هاگنامرد  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  هاگنامرد  رورس  قاتا  قیرح  نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092580000008 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  دورناوج  هاگنامرد  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6798134944 یتسپ :  دک  ناکشزپ ،  نامتخاس  یناقلاط  نابایخ  دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46234203-083  ، 46234201-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46234202-083 :: 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

سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6287606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - تسا هدش  همیمض  تسویپ  رد  دادرارق  طیارش و  یمامت  هک  سابعردنب  ناکدوک  ناتسرامیب  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض 

1101091093000139 زاین :  هرامش 
سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FAM لدم یراوید  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ رد  طیارش  یمامت  دادرارق  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  سابعردنب  ناکدوک  ناتسرامیب  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض   - تسا هدش  همیمض 

7915873665 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  ناتسرامیب  یلامش -  رهشلگ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33366240-076  ، 33667200-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667201-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگنامرد هاگنامرد رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5757

 - - تسا تسا هدش   هدش همیمض   همیمض تسویپ   تسویپ ردرد   دادرارق   دادرارق وو   طیارش   طیارش یمامت   یمامت هکهک   سابعردنب   سابعردنب ناکدوک   ناکدوک ناتسرامیب   ناتسرامیب ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
 . . دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ندرک   ندرک همیمض   همیمض

5858
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000412 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رایاوه هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   RAS/AD/201 لدم قیرح  مالعا   LCD نودب  IR ناتم زاگ  راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

ورشیپ لرتنک 
ددع 1 دادعت : 

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

اهرابنا قیرح  ءافطا  متسیس  دنمشوه و  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  فشک  یاه  متسیس  هیلک  ندومن  راکب  هداما  یئزج و  تاریمعت  یرادهگن ، ربهار و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یللملا نیب  یاههاگشیامن  یاهنلاس  و 

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912887-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: 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 مالعا   مالعا   LCDLCD  نودب نودب   IRIR ناتم   ناتم زاگ   زاگ راجفنا   راجفنا دضدض   روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 5959
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ناگدرل هبعش  یعامتجا  نیمات  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 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

6287626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدرل هبعش  رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  ینابیتشپ  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090097000001 زاین :  هرامش 

ناگدرل هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

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

ناگدرل رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  HFC22 یزاگ افطا  هنیمز  رد   VDS هیدات همان  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  هرامش 03832221567  اب  ماهبا  تروصرد 

8891757453 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  نابایخ  ناگدرل ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34442766-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442769-038 :: 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

ناریا نوخ  لاقتنا  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 15 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه یزکرمداتس  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یربهارو  تاریمعت  یرادهگن  سیورس  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایرهاط 2380 یاقا  یلخاد  30 یلا 88601501 اب

1101003000000059 زاین :  هرامش 
ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هلحرم 12 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1449613111 یتسپ :  دک  دالیم ،  جرب  بنج  یرون  ...ا  ضف  خیش  تمه  هارگرزب  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82052249-021  ، 88601501-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621647-021 :: 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

ناگدرل ناگدرل هبعش   هبعش رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 6060

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یربهارو   یربهارو تاریمعت   تاریمعت یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 6161

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

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

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

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

6287666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب قیرح  مالعا  متسیس  هب  زاس  نژیسکا  یاهردنلیس  رادهگن  لحمو  یزکرم  زاس  نژیسکا  یاهدحاو  لاصتا  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934001201 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم اب  ییامنهارو  شسرپ  تهج  - دسرب رظان  سانشراک  دات  هب  دیابراک  - تسا یمازلا  یتسویپ  تسیل  ندومن  همیمضو  ندرکرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09163080496 یرون

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: 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

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6287867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

gas transmitter parts تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001691 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تالایا هدنزاس  روشک   HONEYWELL OLDHAM هدنزاس عجرم   HONEYWELL OLDHAM یتراجت مان   OLCT100 لدم یلاتیجید  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 

برغ دنیآرف  زیهجت  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم 
ددع 12 دادعت : 

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

.ددرگیم لاطبا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  دنب 10  لیمکت  تسویپ و  لیاف  تاحفص  هیلک  ندومن  رهم  روتکاف ، شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3311-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس هبهب   زاس   زاس نژیسکا   نژیسکا یاهردنلیس   یاهردنلیس رادهگن   رادهگن لحمو   لحمو یزکرم   یزکرم زاس   زاس نژیسکا   نژیسکا یاهدحاو   یاهدحاو لاصتا   لاصتا هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 6262

gas transmitter partsgas transmitter parts ناونع : : ناونع 6363
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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 07 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یلک  حرش  قبط  دیرخ  تسا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001234000225 زاین :  هرامش 

(1  ) قرش لامش  نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تالایا هدنزاس  روشک  ایرآ  دنهس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   OELDBXXXXXSDMAX لدم یناشن  شتآ  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

اکیرمآ هدحتم 
ددع 45 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا هب  الاک  لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  هیوست 100  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسویپ  حرش  قبط  دیرخ  تسا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3617781164 یتسپ :  دک  قرشلامش 1 ،  نهآ  هار  یزکرم  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  دورهاش -  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32302437-023  ، 32338072-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32302604-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6288058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژوردیه زاگ  روتکتد  یکدی  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001442000051 زاین :  هرامش 

ناهفصا قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیبم زاگ  اتلد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   DR.FODISCH یتراجت مان   FMD 09 لدم  DP روسنس جنس  یبد  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  یتشخریم 09361825754  سدنهم  یاقآ  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  ددرگ  اضما  رهم و  امتح  تسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8178615651 یتسپ :  دک  یرادرب ،  هرهب  تنواعم  نامتخاس  بنج  هاگورین  قفش خ  راولب  نها  بوذ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37871781-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37871782-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ زاگ   زاگ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 6464

نژوردیه نژوردیه زاگ   زاگ روتکتد   روتکتد یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/12/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6288099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SMOKE DETECTOR یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6288210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هرامشودوش  هداد  مالعتسا  طیارش  قبط  یلک  تمیق  - زیربت هنایمولیس  نامتخاس  واهرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  یارج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09144000346 .تسا یمازلا  لحمزادیدزابدوش  هتشاذگ 

1101001380000018 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/10 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5183717333 یتسپ :  دک  هار ،  فصن  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443023-041  ، 34449250-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34446005-041 :: 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

SMOKE DETECTORSMOKE DETECTOR ناونع : : ناونع 6666

نامتخاس نامتخاس واهرابنا   واهرابنا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  تسپ  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 15 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6288293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001067000449 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یراذگ  تمیق  هب  مادقا  تسویپ  ینف  طیارش  ساسا  رب  افطل  تسا  هدیدرگ  یراذگ  راب  تسویپ  لیاف  رد  راک  یارجا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7155615555 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  تسپ ، نابایخ  سردم ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37250001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250002-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رثوک ناتسرامیب   :: 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   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6288579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگ تمیق  ات 12- تعاس 10  هبنشکی 1401/11/30  خیرات  رد  تیزیو  تیاس  - تسویپ تسیل  اب  قباطم  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ رد  هدش  جرد  مالقا  دیدزاب و  ساسارب 

1101093749000197 زاین :  هرامش 
جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/18 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تیزیو  تیاس  رد  تکرش  - هطوبرم یاهزوجم  هیلک  یتناراگ و  یاراد  مالقا  - دقن تروص  هب  سانشراک  دات  راک و  ماجنا  زا  دعب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3197914795 یتسپ :  دک  رثوک ،  ناتسرامیب  سای  کرهش  هب  هدیسرن  یمزراوخ  راولب   - جرک زربلا -  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34284769-026  ، 34284757-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34284757-026 :: 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

رابنا رابنا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 6868

یراذگ یراذگ تمیق   تمیق -- 1212 اتات     1010 تعاس   تعاس   140 1/1 1/30140 1/1 1/30 هبنشکی   هبنشکی خیرات   خیرات ردرد   تیزیو   تیزیو تیاس   تیاس -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ ردرد   هدش   هدش جرد   جرد مالقا   مالقا وو   دیدزاب   دیدزاب ساسارب   ساسارب

6969

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

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

زا 163 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vylnapvmgv7wx?user=37505&ntc=6288293
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6288293?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6pyyw4yllgz5a?user=37505&ntc=6288579
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6288579?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   2929 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک رنهاب  دیهش  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  کرادم  لاترپ  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090412000154 زاین :  هرامش 

نامرک رنهاب  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لصاح  سامت  یدابا  نیسح  مناخ  هرامش 09137135056  اب  رتشیب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616913439 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  رنهاب -  دیهش  هاگشناد  شهوژپ -  نادیم  ماما -  هارگرزب  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31323061-034  ، 31323000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257165-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو یاههاگرد ) ) یاههاگرد )) یاهلاتروپ یاهلاتروپ طوبرم ،  ،  طوبرم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف وو   اههداد   اههداد ینابزیم   ینابزیم وو   شزادرپ   شزادرپ ناونع : : ناونع 7070
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مالیا هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  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 19 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هدهاشم  تسویپ  یاهلیاف  امتح  ) تسویپ یاهلیاف  قبط  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091363000115 زاین :  هرامش 

مالیا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   P/N:WS-C3850-24S-E لدم هنایار  تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاهلیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  ربارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931415951 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  یتشهب  دیهش  راولب  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228474-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228020-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یانیمولآ  دیلوت  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6287022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  اب  قباطم  لباک  هدنرادهگن  دروک و  چپ  هکبش  لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000898 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سودرف تراجت  نموه  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   CM01R لدم کر  لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

ناروآون هنیهب  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PBN هدنزاس عجرم   cm 50 یددع یکیتسالپ 1  هتسب   CAT6 UTP لدم دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605943-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددرگ ددرگ هدهاشم   هدهاشم تسویپ   تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف امتح   امتح )) تسویپ تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف قبط   قبط چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7171

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف اباب   قباطم   قباطم لباک   لباک هدنرادهگن   هدنرادهگن وو   دروک   دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6287058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ویسپ  تازیهجت  رتور و  دیرخ  - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000232 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هشوخ اوآ و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LINKSYS یتراجت مان   WRT لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هکبش ویسپ  تازیهجت  رتور و  دیرخ  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6287199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  دکناریا  تسویپ (  تساوخرد  قبط  اقیقد   VDSL-234 کنیل تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000237 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لصا یناعنک  امسا  هدننک  هضرع  عجرم   PLANET یتراجت مان   ADW-4401A لدم هنایار  لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بلس دوخ  زا  ار  ...و  زرا  تاناسون  رثا  رد  تمیق  رد  لیدعت  تساوخرد  هنوگره  قح  هدش  رکذ  طیارش  هیلک  لوبق  اب  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدش  رکذ  دراوم  هیلک  شریذپ  هلزنمب  هصقانم  رد  تکرش  دنیامنیم ، 

.دنشاب یم  هباشم  اهدکناریا 

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

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

52652815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت وو   رتور   رتور دیرخ   دیرخ -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 7373

 ( ( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا تسویپ (  (  تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط اقیقد   اقیقد   VDSLVDSL -- کنیل  234234 کنیل ناونع : : ناونع 7474
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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 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  همیمض  رظن  دروم  یالاک  ینف  تاصخشم  رظن و  دروم  تاحیضوت 

1101050213000043 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   CISCO Switch WS-C2960-24TC-L لدم تروپ  هنایار 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  همیمض  رظن  دروم  یالاک  ینف  تاصخشم  رظن و  دروم  تاحیضوت 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6287404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  تهج   mikrotik ccr1036 هکبش رتور  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000362000338 زاین :  هرامش 

جرک تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RT-ACS300 لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  ییادتبا  دات  زادعب  زور  یرادا و 1  میات  رد  الاک  لیوحت  ههام  هیوست 1  ناگیار  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3134877179 یتسپ :  دک  یلامک ،  ناتسرامیب  ادهش  نادیم  یتشهب  دیهش  نابایخ  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222021-026  ، 32231217-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32231217-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7575

mik rotik  mik rotik  ccr1036ccr1036 هکبش   هکبش رتور   رتور هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 7676
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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 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

6287493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالعا طیارشو  تساوخرد  اب  قباطم  شوخ 1500248  هبعش  تهج   EVO192 لدم سکوداراپ  ریگدزد  متسیس  دیرخ  شرافس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  رد  کناب 

1101094858000128 زاین :  هرامش 
جنپ هقطنم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

هلا ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک  سکوداراپ  هدنزاس  عجرم  سکوداراپ  یتراجت  مان   VDMP3 لدم هدننک  نفلت  تقرس  دض  هاگتسد  الاک :  مان 
یقح

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

افطل.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رابنا  ات  لمح  هنیزهودشابیم  زاوها  افبآ  رابنا  الاک ، لیوحت  لحم  .دشابیم  طسق  رد 4  یدقن و  ریغ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاحسامت  هرامش 09163111096  هب  نایدمحم  یاقآ  اب  لماک  تاصخشم  تفایرد  یگنهامه و  تهج  هناماس  رد  تبث  زا  لبق 

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

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

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -1401-10-212 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287640 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( یلامش یدعس   ) حلسم یاهورین  ییاضق  نامزاس  یرونربیف  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 104)  ) اهدادرارق دحاو  ناجنز -  هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  تارادا -  عمتجم  ناجنز -  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

روپ قیدص  یاقآ   02433122137 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02433473333 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکوداراپ سکوداراپ ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ شرافس   شرافس ناونع : : ناونع 7777

یرونربیف یرونربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 7878

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6287725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GLC-TE لدم وکسیس  یرون  ربیف  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلصا یتناراگ  یاراد  لانیجروا و 

1101093266001130 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SM لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

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

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

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

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

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

52246913-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  نوخ  لاقتنا  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 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

6287770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  نارود  تکرش   dsg8000 لاوریاف هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000188000071 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   DOURAN DS Gate یتراجت مان   DS Gate لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4917635994 یتسپ :  دک  رذآ ،  مجنپ  ناتسرامیب  بنج  - رذآ مجنپ  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228888-017  ، 32229223-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221396-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلصا یلصا یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد وو   لانیجروا   لانیجروا   GLC-TEGLC-TE  لدم لدم وکسیس   وکسیس یرون   یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 7979

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 8080

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

یا هلحرم  کی  یمومع  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا  1401-11-231 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم خرومعبنم هبنشود  تعاس 16  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287796 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/12/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دور هنیزب  یرتسگداد  رهم و  نکسم  یرون  یسم و  لباک  یدنلبصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روپ قیدص  یاقآ   - 104 ( ) قاتا  ) اهدادرارق دحاو  ناجنز -  هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  تارادا -  عمتجم  ناجنز -   :: سردآ سردآ

02433122137 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02433473333 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6287799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  هکبش  ویسپ  راک  یارجا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094853000040 زاین :  هرامش 

روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قباطم  هکبش  ویسپ  راک  یارجا  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4814837485 یتسپ :  دک  ناقشاع ،  هچوک  - مج ماج  راولب  - ماما نادیم  - یراس یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350680-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون وو   یسم   یسم لباک   لباک یدنلبصفم   یدنلبصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8181

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ راک   راک یارجا   یارجا مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 8282
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6287824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ecm unity xt 480 hybrid flash array تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000791 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان   D4SL8C25F لدم  Unity 480 XT هنایار هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

نایناریا اه  هداد  قفا  یسدنهم  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31665085-077  ، 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

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6287954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلریاو هکبش  تازیهجت  هعومجم  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000795 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نژیو ادیو  هدننک  هضرع  عجرم   Aztech یتراجت مان   WL556E لدم سلریاو  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ecm unity xt 480  hybrid flash arrayecm unity xt 480  hybrid flash array ناونع : : ناونع 8383

سلریاو سلریاو هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت هعومجم   هعومجم کیکی   ناونع : : ناونع 8484
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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   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6287970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  بعش  دیدزاب  لیاف  دات  تسا و  زاین  تسویپ  یاه  لیاف  قباطم  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک تلاصا  ربتعم و  یتناراک  یاراد 

1101091024000045 زاین :  هرامش 
نارهت هس  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم هکبش  دربراک  تروپ  لماک 24  لنپ  چپ  الاک :  مان 
ددع 36 دادعت : 

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

تسا یمازلا  بعش  دیدزاب  لیاف  دات  تسا و  زاین  تسویپ  یاه  لیاف  قباطم  هکبش  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک تلاصا  ربتعم و  یتناراک  یاراد 

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

تلاصا تلاصا وو   ربتعم   ربتعم یتناراک   یتناراک یاراد   یاراد تسا   تسا یمازلا   یمازلا بعش   بعش دیدزاب   دیدزاب لیاف   لیاف دات   دات وو   تسا   تسا زاین   زاین تسویپ   تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف قباطم   قباطم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
الاک الاک

8585
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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   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6288082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هکبش و  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001265000163 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اتفا یهاوگ  دروم - هکبش 3 ینابیتشپ  هب  طوبرم  راک  ماجنا  نسح  یهاوگ  .دوش  جرد  هناماس  رد  ورین  رفن  تمیق 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  هرامش 09133524161  اب  لاوس  تروص  رد  تمیق - زیلانآ  تسویپ 

.ددرگ یم  لطاب  دشاب  هتشادن  تسویپ  هک  ییاهتساوخرد 

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

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

37218474-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6288416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تومیر قیرط  زا  یرازفا  مرن  بویع  عفر  لماش  هیذغت   B عون ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000361 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   HPBL460 CG6 E5540 8GB لدم هکبش  تحت  ینابیتشپ  رورس  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36522008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار وو   هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 8686

هکبش هکبش تحت   تحت ینابیتشپ   ینابیتشپ رورس   رورس ناونع : : ناونع 8787
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یوضر ناسارخ  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  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 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

6288417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموب تادیدهت  هچراپکی  تیریدم  متسیس  هلاسکی  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000146000074 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریوک نازادرپ  نما  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم   APK GATE یتراجت مان   AG 310 لدم لاوریاف   UTM هاگتسد الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184993174 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ،  لک  هرادا  یسودرف –  ندیم  دهشم –  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37260985-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37268873-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6288420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموب یموب تادیدهت   تادیدهت هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 8888

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989
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یتسویپ یاهلیاف  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

1101093228002578 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریوک داپ  یک  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   WS-C2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
رازفاراولد یتعنص  یاهزاگ  هدننک  هضرع  عجرم   P-C RACK یتراجت مان   847B-X RACK-P-C لدم یزلف  کر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هکبش تاطابترا  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   SXTsq 5 لدم هاتوک  درب  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
رهش دنمشوه 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یرصان یضترم  هدننک  هضرع  عجرم   NETIAN_RIC یتراجت مان  یرتم  یلور  هتسب   CAT6-SFTP لدم  CAT6 Outdoor هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 305 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هنایار ماقرا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ARZ_SP1 لدم یصخش  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
تسودنمهب ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   APPLE یتراجت مان   MAK BOSCH لدم  in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

دنشاب تسارح  هدش  دات  تسیل  ئزج  هک  دنیامن  تکرش  هصقانم  رد  دنزاجم  ییاه  تکرش 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نیمارو دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6288567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000439 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یمیلس زیزع  هدننک  هضرع  عجرم   ZONTEN یتراجت مان   FQ-320 لدم رتنیرپ  نک  عمج  لبیل  هاگتسد  الاک :  مان 

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

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

1401/12/04 زاین :  خیرات 
ریمض رهطم  هدننک  هضرع  عجرم   SNOWA یتراجت مان  ناریا  هدنزاس  روشک   SLD-50SA1120 لدم  in 50 زیاس  FHD LED نویزیولت الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

- ربتعم یتناراگ  - ههام تخادرپ 2  - لحم رد  لیوحت  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - یقلاخ سدنهم   09123267485- یناریا - هنومن اهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ حرش 

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6288749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

8g ddr4 مر رتیار .  ید  یو  ید  تنیالک .  نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093100000023 زاین :  هرامش 

یردیح دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   E 832 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

هنایار شزادرپ  گنهامه  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS یتراجت مان   DVD-RW24X لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
ناهج شقن  هنایار  ریصب  یتامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   KINGMAX هدنزاس عجرم   KINGMAX یتراجت مان  لدم 2666   GB 8 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریا تخاس 

دوش یراذگراب  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  سپس  هدهاشم .  تسویپ  هب  تاصخشم  لیافامتح 
هدنشورف  اب  لاسرا 

دوش رکذ  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتنراگ و 
یرادا میات  رد  یربنق  سدنهم  مناخ  هطوبرم 09125442630 سانشراک  نفلت 

هزور تخادرپ 10 

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

66475201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66475201-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

88 g ddr4g ddr4 هنایار   هنایار مرمر   رتیار ،  ،  رتیار یدید   یویو   یدید   هنایار ،  ،  هنایار هکبش   هکبش تنیالک   تنیالک نیت   نیت دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 9191
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دزی للملا  نیب  سیدرپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6288787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک لیوحت  زا  دعب  یدقن  تروصب  دیرخ  یمازلا -  روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ -  تسیل  قبط  کیتورکیم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091783000007 زاین :  هرامش 

دزی للملا  نیب  سیدرپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زا  دعب  یدقن  تروصب  دیرخ  یمازلا -  روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ -  تسیل  قبط  کیتورکیم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8944157963 یتسپ :  دک  للملا ،  نیب  سیدرپ  هدکشناد  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8367502-0353  ، 8367669-353 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8367502-353 :: 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 چوس   چوس ناونع : : ناونع 9292
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6288805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط   shelf canopy تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005867 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیما یرون  تاطابترا  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم  نیما  یرون  تاطابترا  یروانف  هدنزاس  عجرم   DWDM یرون لاقتنا  متسیس   ParsWDM لماک فلش  الاک :  مان 

تس  1 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

بط ایاد  هدننک  هضرع  عجرم   STERRAD INCUBATOR یتراجت مان   STERRAD لدم نویسازیلیرتسا  صوصخم  مرگ  روتابوکنا  الاک :  مان 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
امزآ صیخشت  رتسگ  مارآ  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  صیخشت  رتسگ  مارآ  هدنزاس  عجرم   Lam-W100 لدم یهاگشیامزآ  دوه  الاک :  مان 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط  الاک  تاصخشم   :: 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

23942621-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6286921 ( مود هحفص   ) تسویپ تسیل  قبط  یحاون  ناگزمره و  هقطنم  یاه  متسیس  هحفص 19)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لصا6287020 دنارگل  تک 6  هکبش  لباک  -2  - هاگتسد ود   hfw4431tp-s-s4 لدم اوهاد  نیبرود  -1
هاگتسدکی  ws-c3750-48ps-poe لدم وکسیس  چیوس  -3  - یرتم هقلح 305 لانیجروا 3

هحفص 88) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یمدرم6288035 طابترا  یایوگ  هحفص 19)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هبعش6288382 هتسبرادم  نیبرود  متسیس  هحفص 88)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شزومآ6288426 دحاو  تیاس  یزادنا  هحفص 19)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دوه دوه نویسازیلیرتسا -  -  نویسازیلیرتسا صوصخم   صوصخم مرگ   مرگ روتابوکنا   روتابوکنا  -  - DWDMDWDM  یرون یرون لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس   ParsWDMParsWDM  لماک لماک فلش   فلش متیآ :  :  متیآ دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع
یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ

9393
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ طیارش  قبط  چنیا (  لاو 55  ویدیو  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000457 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PANTOS یتراجت مان   in 55 زیاس  55VD355C لدم لاووئدیو  یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یمثیم یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

 09151501595 سامت :  هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

دهشم هاگدورف  رابنا  لیوحت 
تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط چنیا (  (  چنیا   5555 لاو   لاو ویدیو   ویدیو روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 9494

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

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

زا 163 ھحفص 65 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z5l9a5t3dlnqr?user=37505&ntc=6286926
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6286926?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یئاضر دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6287065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنیا اونسا 65   Led تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091859000002 زاین :  هرامش 

زاریش یئاضردیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
یریجلاخ ینیسح  رفظم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   DM یتراجت مان   DM-55W روتکژورپ نویزولت LED و   DC لدبم الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هباشم دک  ناریا  . 4k جنیا اونسا 65   Led :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7154614444 یتسپ :  دک  ییاضر ،  دیهش  کینیلک  یلپ  یسراف  راولب  یادتبا  رصعیلو  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37351080-071  ، 37272111-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3725474-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ (  لیاف  قبط  یسیون  همانرب  بصن و  اه و  ولبات  لاکیرتکلا و  تاعطق  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000193 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هداز یلعهاش  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایله  یتراجت  مان   M011 لدم  V 400-380 زاف لرتنک  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  هاگدورف  لحم  رد  یزادنا  هار  بصن و   ، لمح هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  رابتعا  دقاف  تروصنیاریغرد   ) تسیمازلا هناماسرد  یتسویپ  کرادم  ءاضما  رهم و  روتکاف و  شیپ  اب  یهاگدورف  هموزر  هئارا 

.دیئامن لصاح  سامت  هرامش 04531458800  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنیا جنیا   6565 اونسا   اونسا   LedLed ناونع : : ناونع 9595

یسیون یسیون همانرب   همانرب وو   بصن   بصن وو   اهاه   ولبات   ولبات وو   لاکیرتکلا   لاکیرتکلا تاعطق   تاعطق وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9696

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6288664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  لاو  ویدیودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000897 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PANTOS یتراجت مان   in 55 زیاس  55VD095C لدم لاووئدیو  یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یلام  داهنشیپ  هئارااب  نامزمه  ینف  داهنشیپ  ندومن  تسویپ  - دشابیم یناریا  یالاکدیرخاب  تیولواو  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم 074-31921130 ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  امرفراک  رابنا  ات  یتسپ  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  - ددرگیم لاطبا  یمالعا  خرن  تروصنیاریغرد 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: 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   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لاو   لاو ویدیودیرخ   ویدیودیرخ ناونع : : ناونع 9797

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

6286757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبا دیفس و  تسویپ  حرش  قبط  قارب  مامت  یلودج  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یسررب  لباق  ناتسا  نورد  داهنشیپ  طقف 

1201093567000852 زاین :  هرامش 
نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دشابیم هدنشورف  هدهعب  یمازلا و  الاک  دیات  یسررب و  روظنم  هب  شرافس  زا  لبق  هنومن  لاسرا  - 
تالآرازبا الاک :  هورگ 

مرگ ولیک   430 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههام  ود  یرابتعا و  باسح  هیوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعب  الاک  لیوحت 

دشابیم نیوخراد  یتفن  قطنم  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

32123119-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلودج یلودج گنر   گنر ناونع : : ناونع 9898
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دزی ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6286792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  مالعتسا  قیرط  زا  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005120000061 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  دزی  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دزی یایمیک  ردص  هدنزاس  عجرم  دزی  یایمیک  ردص  هدننک  هضرع  عجرم  ماف  ایرآ  یتراجت  مان   Lit 20 یکیتسالپ هبد  یکیفارت  گنر  لالح  رنیت  الاک :  مان 

هبد 20 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

امنهار نارتسگ  ششوپ  هدنزاس  عجرم   kg 250 رادقم هکشب  یدنب  هتسب  عون  گنر 3028  دک  کی  هجرد  درز  ییزج  کت  درس  تسالپ  ومرت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
امنهار نارتسگ  ششوپ  هدننک  هضرع  عجرم 

هکشب 55 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم راذگاو  دادرارق  تروصب  راک  هئارا  .ددرگ  هئارا  تسویپ  تاصخشم  قبط  تسیاب  یم  یمالعا  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917698639 یتسپ :  دک  یدازآ ،  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

07252010-035  ، 37252010-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37252166-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   مالعتسا   مالعتسا قیرط   قیرط زازا   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999
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دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  هدرن و  یزیمآ  گنر  یراکشرب و  ، تاریمعت ، یراکشوج هدنکارپ  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100586000042 زاین :  هرامش 

دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفازاب و  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3614635358 یتسپ :  دک  یلوبمالسا ،  دلاخ  نابایخ  یتشهب :  دیهش  نابایخ  دورهاش : دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332543-023  ، 3155-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32336960-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف طیارش  یرادهار 1401 و  ءاهب  سرهف  مالعتسا و  مرف  قباطم  رهش  حطس  رد  رباعم  یشک  طخ  گنر و  احما  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101100060000006 زاین :  هرامش 
زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
عبرمرتم 3610 دادعت : 

1402/12/09 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  طیارش  یرادهار 1401 و  ءاهب  سرهف  مالعتسا و  مرف  قباطم  رهش  حطس  رد  رباعم  یشک  طخ  گنر و  احما  تایلمع  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مجنپ ،  مراهچ و  هقبط  تیاده -  یتاقبط  گنیکراپ  تیاده - نابایخ  یمطاف - ریشم  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134947718

36292085-071  ، 32304618-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32304425-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   هدرن   هدرن یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   یراکشرب   یراکشرب ،، تاریمعت تاریمعت ،، یراکشوج یراکشوج هدنکارپ   هدنکارپ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 100100

رباعم رباعم یشک   یشک طخطخ   وو   گنر   گنر احما   احما تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قارب همین  یبآ  دیفس و  یلودج  ینغور  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005736000037 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رتسبش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 

مرگولیک 1000 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

رتسبش رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( مرگولیک گنر 1000  ود  عمج  مرگولیک  گنر 500 ره  ییولیک (  نلاگ 20  مادک 25  رهیبآ  دیفس و  گنر  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  گنر  ره  تمیق  ازجم  تروص  هب  تاحیضوت  تمسق  رد  یبآ  دیفس و  یاه  گنر  تمیق  توافت  تروص  رد 

5381855455 یتسپ :  دک  یرتسبش ،  دومحم  خیش  نابایخ  یادتبا  هر ) ) ماما نابایخ  رتسبش  رتسبش ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42420500-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42423070-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هینومام یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رهش  یدورو  تهج  ولبات  ددع  تخاس 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005732000010 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  هینومام  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیدنرز رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهولبات رظن  دروم  حرط  یبآ -  گنر  هب  یا  هروک  گنر  لیفورپ  هیاپ  لیم –  یسکلپ 5  ییانشور  اب  تشپ  هب  ور  ینهآ  گنیر  هتسب و  تشپ  فورح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  تسویپ  رظندروم 

3941948738 یتسپ :  دک   ، CNG هاگیاج بنج   - هینومام هیدنرز - ناتسرهش   - یزکرم ناتسا  هیدنرز ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45222331-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45222443-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قارب قارب همین   همین یبآ   یبآ وو   دیفس   دیفس یلودج   یلودج ینغور   ینغور گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

رهش رهش یدورو   یدورو تهج   تهج ولبات   ولبات ددع   ددع   22 تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 103103
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دابآربنع یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یگدننار ییامنهار و  ولبات  دیرخ  یکیفارت و  ولبات  دیرخ   ) یکیفارت یاهولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092000000014 زاین :  هرامش 

دابآربنع یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

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

دابآ ربنع  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یگدننار ییامنهار و  ولبات  دیرخ  یکیفارت و  ولبات  دیرخ   ) یکیفارت یاهولبات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7871943755 یتسپ :  دک  داباربنع ،  یرادرهش  داباربنع  ناتسرهش  - نامرک ناتسا  دابآ ،  ربنع  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43294967-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43292112-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ وو   یکیفارت   یکیفارت ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ  ) ) یکیفارت یکیفارت یاهولبات   یاهولبات ناونع : : ناونع 104104

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

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

زا 163 ھحفص 72 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vslxuy527tevz?user=37505&ntc=6287263
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6287263?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لوا تبون   ) یرادرهش کی  هقطنم  رد  یکیفارت  یاهولبات  مئالع و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095493000010 زاین :  هرامش 

زاوها کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یلاخ ولبات  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

یلاخ ولبات  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
یلاخ ولبات  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

یلاخ ولبات  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
یلاخ ولبات  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

یلاخ ولبات  الاک :  مان 
ددع 65 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  رکذ  هدننک  نیمات  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  جردنم  تسویپ  دانسا  رد  تایئزجریاس 

6183833139 یتسپ :  دک  رهشداداپ ،   10( ابهش  ) نابایخ زاوها  ناتسزوخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35511198-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35511197-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( لوا لوا تبون   تبون  ) ) یرادرهش یرادرهش کیکی   هقطنم   هقطنم ردرد   یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات وو   مئالع   مئالع 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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دورناوج یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6287412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنر تهج  کیلورکآ  بآ  هیاپ  یلودج  یبآ  گنر  مرگولیک  کیلورکآ و 1000  بآ  هیاپ  یلودج  دیفس  گنر  مرگولیک  دیرخ 1000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش حطس  لوادج  یزیمآ 

1101005401000071 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  دورناوج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  بونج  یتظفاحم  یاهششوپ  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف   PFAC-7020 گنر دک  یلودج  تسالپومرت  یکیلیرکا  گنر  الاک :  مان 
بونج یتظفاحم  یاهششوپ  یدیلوت  هدننک 

مرگولیک 1,000 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

ایلیا حارط  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایلیا  حارط  نیشرپ  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  بلح  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
مرگولیک 1,000 دادعت : 

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

هداز دمحم  یاقا   09183338492 رتشیب :  تاعالطا  بسک  یگنهامه و  تهج  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6798143114 یتسپ :  دک  یولوم ،  نادیم  دورناوج - دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46222221-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46229401-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنر گنر تهج   تهج کیلورکآ   کیلورکآ بآبآ   هیاپ   هیاپ یلودج   یلودج یبآ   یبآ گنر   گنر مرگولیک   مرگولیک   10001000 وو   کیلورکآ   کیلورکآ بآبآ   هیاپ   هیاپ یلودج   یلودج دیفس   دیفس گنر   گنر مرگولیک   مرگولیک   10001000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
رهش رهش حطس   حطس لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ

106106
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زیربت یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نت  1000 رادقم هب  دشاب  یم  هباشم  دکناریا  زیربت  یرادرهش  فرب  یشاپ  لولحم  یارب  هدافتسا  تهج  لولحم  یارب  کمن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090736000012 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زیربت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدازرقاب زورهب  هدننک  هضرع  عجرم  مارتحا  کمن  یتراجت  مان   kg 20 نزو هسیک  یدنب  هتسب  عون  هدش  یدنب  هناد  کمن  الاک :  مان 

هسیک 1,000 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب  یرادرهش  هاگشیامزآ  شیامزآ  دات و  دروم  یتسیاب  کمن  هدوب  زیربت  هناگ  هد  قطانم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ روتکاف  شیپ 

 : یتسپ دک  زیربت ،  یرادرهش  یبونج - راز  هلال  شبن  یماظن - میکح  ناحیروبا و  نیبام  یدازآ - نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5174643119

34767614-041  ، 2104224-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34773921-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...تیحالص هک  یناگدننک  نیماتو  ناگدننکدیلوت  ناگدنشورف ، ( بدحم هنیآ  رپوتسا و  ریگتعرس  ، یسرجوین ) ینمیا مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001162000223 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای دنشاب ، نامزاس  نیا  دأت  دروم  دنشاب و  مالقا  هضرع  ایدیلوت  درادناتسا  همانیهاوگ  هتشاد و  حالصیذ  عجارم  زا  اردادرارق  عوضوم  مالقا  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنراد تکرش  قح  ، دنشاب ملاعتسا  عوضوم  مالقا  نیمأت  هنیمز  ردربتعم  بسک  یهاوگ  یاراد 

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش فرب   فرب یشاپ   یشاپ لولحم   لولحم یارب   یارب هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج لولحم   لولحم یارب   یارب کمن   کمن ناونع : : ناونع 107107

(( بدحم بدحم هنیآ   هنیآ وو   رپوتسا   رپوتسا ریگتعرس   ریگتعرس ،، یسرجوین یسرجوین )) ینمیا ینمیا مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 108108
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6287708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( درز زمرق  یکشم  رویپ 10*10*6( یسرپ 30*30*10 لودج  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000327 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دنز دیحو  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون   cm 15 تماخض  cm 60×50 داعبا ینوتب  لودج  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا یهاوگ  هئارا  هدوزفا  شزرا  ظاحل  تروص  رد  تسه  هدننک  نیمات  هدهع  هب  راک  یاپ  رد  هیلخت  الاک و  لاسرا  هنیزه  ددرگ  هعلاطم  امتح  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسه

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33466160-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( درز درز زمرق   زمرق یکشم   یکشم )) 66 ** 1010 ** 1010 رویپ   رویپ 1010 ** 3030 ** 3030 یسرپ   یسرپ لودج   لودج ناونع : : ناونع 109109
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ناتسراهب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6288007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  قبط  کیلورکا ( گنر  دیرخ  - قارب مین  یلودج  ینغور  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن اضما  رهم و  ار  تسویپ  یاه  هگرب  یتسیاب  ناگدننک  تکرش 

1101093365000074 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  ناتسراهب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
مرگ ولیک  1 دادعت : 

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

( تسویپ حرش  قبط  کیلورکا ( گنر  دیرخ  - قارب مین  یلودج  ینغور  گنر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن اضما  رهم و  ار  تسویپ  یاه  هگرب  یتسیاب  ناگدننک  تکرش 

8145136351 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  یرادرهش  داشمش - -خ  یدازآ خ  ناتسراهب - رهش  - ناهفصا ناتسا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36811921-031  ، 36826001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36824422-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیلورکا کیلورکا گنر   گنر دیرخ   دیرخ -- قارب قارب مین   مین یلودج   یلودج ینغور   ینغور گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10
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نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6288067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

9017 دک یلودج  یکشم  گنر  مرگولیک  700 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دک 1023 یلودج  درز  گنر  مرگولیک  700

1101094899000380 زاین :  هرامش 
نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-2  دک  یکشم  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 28 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-4  دک  درز  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 28 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

.دوش  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  تسویپ  یاهلیاف 
.ددرگ یم  تمیق  لاطبا  بجوم  هاگشورف  تکرش و  کرادم  تسویپ  مدع 

6315975357 یتسپ :  دک  هاگتسیا 12 ،  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53360500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53360501-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک  10231023 یلودج   یلودج درز   درز گنر   گنر مرگولیک   مرگولیک 700700   90 1790 17 دکدک یلودج   یلودج یکشم   یکشم گنر   گنر مرگولیک   مرگولیک 700700 ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6288091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

9016 دک ماف  یلودج  دیفس  گنر  مرگولیک  4500 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دک 5018 ماف  یلودج  زبس  گنر  مرگ  ولیک  4500

1101094899000379 زاین :  هرامش 
نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-1  دک  دیفس  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 180 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-5  دک  زبس  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 180 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

.دوش  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  تسویپ  یاهلیاف 
.ددرگ یم  تمیق  لاطبا  بجوم  هاگشورف  تکرش و  کرادم  تسویپ  مدع 

6315975357 یتسپ :  دک  هاگتسیا 12 ،  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53360500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53360501-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

50185018 دکدک   ماف   ماف یلودج   یلودج زبس   زبس گنر   گنر مرگ   مرگ ولیک   ولیک 45004500   90 1690 16 دکدک ماف   ماف یلودج   یلودج دیفس   دیفس گنر   گنر مرگولیک   مرگولیک 45004500 ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6288106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت میالع  وبات و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100586000044 زاین :  هرامش 

دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفازاب و  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یجارعم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  ون  نویامه  یتراجت  مان   15x15 cm زیاس  mm 3 تماخض سالگ  یسکلپ  سنج  قاتا  رد  رس  ولبات  الاک :  مان 

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

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکیفارت میالع  وبات و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3614635358 یتسپ :  دک  یلوبمالسا ،  دلاخ  نابایخ  یتشهب :  دیهش  نابایخ  دورهاش : دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332543-023  ، 3155-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32336960-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6288199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدازآ ملعم و  راولب  ینایم  ژویفر  یزادرپرون  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090228000013 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  باگرگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تیعضو تروص  1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  هدومن و  اضما  رهم و  یتسیاب  هدوب و  یمازلا  هدننک  تکرش  طسوت  هدش  یراذگراب  یاه  تسویپ  هیلک  یهگآ و  نتم  دانسا ،  هیلک  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لیوحت  یرادرهش  تسارح  دحاو  هب  یتسیاب  همان  تنامض  لصا.دیامن  یراذگراب 

8338118135 یتسپ :  دک  کالپ 30 ،  یرادرهش - خ  ینیمخ - ماما  راولب  یاهتنا  باگرگ - همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45754545-031  ، 45755191-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45753330-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت میالع   میالع وو   ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

راولب راولب ینایم   ینایم ژویفر   ژویفر یزادرپرون   یزادرپرون تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6288229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  درونجب  هاگدورف  تسارح  دحاو  تهج  یتسیرورت  دض  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001595000023 زاین :  هرامش 
درونجب هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   ROAD BLOCKER یتراجت مان   ROAD BLOCKER لدم کیلوردیه  متسیس  اب  یا  هداج  یتینما  قوف  یتسیرورت  دض  دنب  هار  الاک :  مان 
سراپ نیتاناپ  یسدنهم  یحارط و 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  درونجب  هاگدورف  تسارح  دحاو  تهج  یتسیرورت  دض  دنب  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9416874841 یتسپ :  دک  درونجب ،  هاگدورف  یبرغ  یناقلاط  نابایخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31378029-058  ، 32325001-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236574-058 :: 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

یتسیرورت یتسیرورت دضدض   دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 115115
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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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6286974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه.دشابیم  تسویپ  هب  تساوخ  رد  لیاف   . دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راکزور 45 هیوست.دیریگب سامت  71732200 هرامشابدیدزاب تهجافطل 

1101030708000663 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رثوک ناگرزاب  نیحلاص  هدننک  هضرع  عجرم   GATE OPENER AUTOMATIC یتراجت مان  لدم 3549  گنیکراپ  برد  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

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

.هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه.دشابیم  تسویپ  هب  تساوخ  رد  لیاف   . دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راکزور 45 هیوست.دیریگب سامت  71732200 هرامشابدیدزاب تهجافطل 

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732214-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: 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

گنیکراپ گنیکراپ برد   برد کیتاموتا   کیتاموتا کجکج   ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بونج  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 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب نارهت  تکرش  تیلاعف  لحم 

تسویپ تاصخشم  اب  تانبرک  یلپ  هرکرک 
1101093184000028 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
این ینارهت  مثیم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   S4 لدم یعبرم  رتم  زیاس  تانبرک  یلپ  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

عبرم رتم  86 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب نارهت  تکرش  تیلاعف  لحم 

مایخ هبعش  تباب  تسویپ  تاصخشم  اب  تانبرک  یلپ  هرکرک 
دامرف صاح  سامت  یمساق  سدنهم  هرامش 35914683  اب  رتشیب  حیضوت  یارب 

1581674111 یتسپ :  دک  کالپ 182 ،  یوسوم  عطاقت  هیمس  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35914608-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35914640-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ سنج   سنج یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 1171 17
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6287373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یتسویپ لیاف  قبط  تاعطق (  هارمه  هب  زیربت )  برد  ارفا  یا (  هرکرک  برد  یزادنا 4  هار  سیورس و  ریمعت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000197 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  باهذ  بایا و  لمح و  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا تاکرادت  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6287616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  مالیا  یزرواشک  کناب  هبعش  هدافتسا 4  تهج  یدالوف  هغیت  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009037000014 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   4x2/5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931854549 یتسپ :  دک  یردیح ،  هللا  تیا  مالیا خ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333636-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332070-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هرکرک   هرکرک برد   برد   44 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   سیورس   سیورس ریمعت ،  ،  ریمعت ناونع : : ناونع 118118

تسویپ تسویپ حرشب   حرشب مالیا   مالیا یزرواشک   یزرواشک کناب   کناب هبعش   هبعش   44 هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج یدالوف   یدالوف هغیت   هغیت هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6287857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  ییوشک  کیتاموتا  برد  هیهت 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09357772977  ) یدیهش یلع  یاقآ  : یگنهامه تهج  سامت  هرامش 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب 
1101000476000108 زاین :  هرامش 

نامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ارامات کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   S7000 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  ات  ءادبم  زا  الاک  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هنیزه  اب  الاک  ، ندوب تیفیک  یب  ندوب و  بویعم  روکذم و  تاصخشم  اب  الاک  قباطت  مدع  تروص  رد 

تسا یمازلا  کناب  یسدنهم  ینف و  دحاو  زا  هیدات  ددرگیم  لاطبا  دیرخ  دنیآرف  تشگرب و 

 : یتسپ دک  یلخاد ،   31343600 نفلت  - هپس کناب   3 هرامش نامتخاس  - سراپ لته  یوربور  - یمالسا یروهمج  رولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613734158

31343600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31343600-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوشک ییوشک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد   55 هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 120120

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

6288464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  ددرت  لرتنک  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001564000084 زاین :  هرامش 
درکرهش هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سراپ دنمشوه  رتسگ  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ناب  نام  یتراجت  مان   PT200CKF لدم تشگنا  رثا  زمر و  تراک و  اب  ددرت  هدننک  لرتنک  ناوخ  تراک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  ددرت  لرتنک  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816966899 یتسپ :  دک  درکرهش ،  هاگدورف  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32270904-038  ، 32270902-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32270910-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6288700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم یمالعا   یمالعا دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم ساسارب   ساسارب یقرب   یقرب برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زور تخادرپ.ددرگیم 75 لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  یقرب  برد  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000766 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
درف نادواج  لوسر  هدننک  هضرع  عجرم  لبال  یتراجت  مان   IMEN8900 لدم  m 2/2×4 داعبا هشیش  موینیمولآ و  سنج  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   4x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رذآ تعنص  جامآ  هدننک  هضرع  عجرم   3x3 m داعبا یا  هشیش  سنج  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

نیمث کینورتکلا  وپاکت  هدننک  هضرع  عجرم  نشماس  یتراجت  مان  لدم 5000   130x800x4000 cm زیاس یپوکسلت  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نیمث کینورتکلا  وپاکت  هدننک  هضرع  عجرم  نشماس  یتراجت  مان  لدم 4000   130x800x4000 cm زیاس یپوکسلت  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

نیمث کینورتکلا  وپاکت  هدننک  هضرع  عجرم  نشماس  یتراجت  مان  لدم 3000   130x800x4000 cm زیاس یپوکسلت  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامود تخادرپ.ددرگیم  لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  تالآ  نهآ  - هروظنمدنچ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  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 17 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6288946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراکددع هفرط و 10 کی  هریگتسد  اب  یقرب  لباقم  لفق  ( ناوخ تراک  ددع 2( PT100CK لانیمرت  CAC100 لرتنک ددع  دادعت 1 هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزادنا هار  بصن و  هنیزه  اب  هارمه  1K رفیام

1101094216000080 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

یسوط ریصن  هجاوخ  یهاگشناد  داهج  هدننک  هضرع  عجرم   JDN-PDP940-SC لدم ددرت  لرتنک  متسیس  دربراک  یکینورتکلا  دنمشوه  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
سراپ یناهج  یروآ  نف  تاعالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   I5100PPT048A لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

نیون هنایار  ید  هدننک  هضرع  عجرم   ZK TECO هدنزاس عجرم   SL لدم دنمشوه  یقرب  لفق  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
هولج افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   ABLOY یتراجت مان   INOXI 040 لدم برد  هفرط  کی  هریگتسد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

نابدهم لآ  هدیا  یسدنهم  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  رادیب  یتراجت  مان   IACS-C لدم رفیام  ناوخ  تراک  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

.دنیامن یرازگراب  یداصتقا  هسانشاب  هارمهروتکاف  شیپ  امتح  یمارگ  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامرف لصاح  سامت  هدازیلع  یاقآ  سامت 09194984179 هرامشاب  ماهباو  لاوس  هنوگره  تهج 

1439957131 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  یلامش -  دابآریما  رگراک -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88497182-021  ، 88497235-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88497324-021 :: 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

یتسیرورت6288229 دض  دنب  هحفص 67)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگتسد هاگتسد دنمشوه -  -  دنمشوه یقرب   یقرب لفق   لفق ناوخ -  -  ناوخ تراک   تراک هاگتسد   هاگتسد ددرت -  -  ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس دربراک   دربراک یکینورتکلا   یکینورتکلا دنمشوه   دنمشوه لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع
 ...  ... وو ناوخ   ناوخ تراک   تراک بایغ   بایغ وو   روضح   روضح
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نارهت ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6286737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک ویدیو  تهج  دنمشوه  هناماس  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003024000101 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

دشاب یم  هرادا  دأت  هب  طورشم  دیرخ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  الاک  تاصخشم  هیارا  وروتکاف  شیپ  تسویپ  - 2

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - 3
سامت 02144787538 نفلت  هرامش  - 4

1438963614 یتسپ :  دک  یکشزپماد ،  لک  هرادا  شهوژپ - راولب  جرک - نارهت  نابوتا  رتمولیک 15  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44196237-021  ، 44787526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787526-021 :: 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

سنارفنک سنارفنک ویدیو   ویدیو تهج   تهج دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 124124
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  ) یریوصت تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 4  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یلخاد  هدش  هیهت  یالاک  یناریا  یالاکزا  تیامح  تهج  هب  )

1101001423000272 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ یالاک  دیفم  هدننک  هضرع  عجرم   POE SPLITTER یتراجت مان   NTP-5101N لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158440 هرامشاب  یدسا  ینب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( .دامن یراذگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یالاک یالاک یناریا   یناریا یالاکزا   یالاکزا تیامح   تیامح تهج   تهج هبهب   ( ) ( ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم )) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   44 دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یلخاد   یلخاد هدش   هدش هیهت   هیهت
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یلامش ناسارخ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم   KDT دنرب  KI-D15ST60F هتسبرادم نیبرود  هاگتسد  هس  رظندم  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  اهنادنز  لک  هرادا  برد  ات  لمح  هنیزه  -2

1101003983000094 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D15ST50F لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم   KDT دنرب  KI-D15ST60F هتسبرادم نیبرود  هاگتسد  هس  رظندم  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا  -2

دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  -3
ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  هدوزفا  شزرا  هگرب  نتشاد  تروصرد  -4

9414943813 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  بنج  هار  سیلپ  یوربور  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32740214-058  ، 32740134-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32740132-058 :: 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

هدهع هدهع ربرب   اهنادنز   اهنادنز لکلک   هرادا   هرادا برد   برد اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه -- 22 دشاب   دشاب یمیم     KDTKDT دنرب   دنرب   KI -D15ST60FKI -D15ST60F هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد هسهس   رظندم   رظندم -- 11 ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف
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ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت 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

6287020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-3  - یرتم هقلح 305 لانیجروا 3 لصا  دنارگل  تک 6  هکبش  لباک  -2  - هاگتسد ود   hfw4431tp-s-s4 لدم اوهاد  نیبرود  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسدکی  ws-c3750-48ps-poe لدم وکسیس  چیوس 

1201093404000214 زاین :  هرامش 
یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

عون ندرک  دیق  دوشیمن .  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  دامن و  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  مادقا  قوف  تاصخشم  قبط  طقف  طقف و  طقف و  - 
 . دوشن شومارف  یتناراگ 

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

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

یراکزور هیوست 10  جلخ -  رصان  یگنهامه 9121543924   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: 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

چیوس چیوس -- 33  - - یرتم یرتم 305305 هقلح   هقلح لانیجروا  33 لانیجروا لصا   لصا دنارگل   دنارگل   66 تکتک   هکبش   هکبش لباک   لباک -- 22  - - هاگتسد هاگتسد ودود     hfw4431tp-s -s4hfw4431tp-s -s4 لدم   لدم اوهاد   اوهاد نیبرود   نیبرود -- 11 ناونع : : ناونع
هاگتسدکی هاگتسدکی   ws-c3750-48ps-poews-c3750-48ps-poe لدم   لدم وکسیس   وکسیس
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ناریا یلم  کناب  یزکرم  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6287504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  یاه  هناماس  زیهجت  تهج  روتینام  هاگتسد  سیک و 2  تینوی  هاگتسد   9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001102000069 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  یزکرم  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
: لیذ تاصخشم  اب  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  زیهجت  تهج  روتینام  سیک و  تینوی  - 

تراک دراه TB WD 1و SSD 128 g و  و  ( 2GB ( Nvida GTX 1060 کیفارگ تراک   ، GB 8 مر لسن 11 ،   ، corei7 تاصخشم اب   ) یزودنیو تینوی  هاگتسد   9
(hd  ) چنیا روتینام 24  هاگتسد  و 2   ( MB 1000 هکبش

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  9 دادعت : 

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

دامرفب  هعلاطم  تقد  اب  ار  یتسویپ  لیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف  لصاح  سامت  یلخاد 296 و 295  نفلت 88840011  هرامش  اب  موزل  تروص  رد 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

1573913313 یتسپ :  دک  نارهت ،  یزکرم  بعش  روما  هرادا  ریت  متفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88811545-021  ، 88840020-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88860028-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس زیهجت   زیهجت تهج   تهج روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   22 وو   سیک   سیک تینوی   تینوی هاگتسد   هاگتسد   99 ناونع : : ناونع 128128
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ناردنزام ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6287625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  رهشون (  یهافر  یتماقا  عمتجم  یریوصت  تراظن  هناماس  هلاس  کی  یتناراگ  هارمهب  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسویپ

1201003387000028 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 

 ( تسویپ تسیل  قبط  رهشون (  یهافر  یتماقا  عمتجم  یریوصت  تراظن  هناماس  هلاس  کی  یتناراگ  هارمهب  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  20 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4651795155 یتسپ :  دک  ردنب ،  نادیم  شبن  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52330784-011  ، 52331955-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52330293-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  تاصخشم  قبط  یوخ  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، هیهت ، هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001177000126 زاین :  هرامش 

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسرتسد تهج  دیامن -  یرازگراب  هناماس  رد  هدش  روهمم  هدش و  لیمکت  تروص  هب  ار  هطوبرم  کرادم  ریاس  ءاهب و  تسرهف  لودج  یتسیاب  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعجارم  هدش  همیمض  یاهلیاف  هب  هژورپ  کرادم  هب 

5737155111 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ساملس  هداج  رتمولیک 8 هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32778023-044  ، 32775019-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32770029-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس هلاس   هلاس کیکی   یتناراگ   یتناراگ هارمهب   هارمهب یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 129129

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 130130
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متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6287766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000637 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نویرذآ هشیاع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   COMS CAMERA یتراجت مان   ANT514 لدم  ccd camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/02/25 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319662-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6287815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط  تقرس  مالعا  هاگتسد  ددع   38 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023001013 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54440815-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 131131

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تقرس   تقرس مالعا   مالعا هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع   3838 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 :

زا 163 ھحفص 95 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gn7cutlugv5kd?user=37505&ntc=6287766
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6287766?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z88w8sw7tq7de?user=37505&ntc=6287815
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6287815?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لوا تبون   ) یرادرهش کی  هقطنم  رد  هتسبرادم  یاه  نیبرود  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095493000011 زاین :  هرامش 

زاوها کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 21 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 24 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  رکذ  هدننک  نیمات  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  جردنم  تسویپ  دانسا  رد  تایئزجریاس 

6183833139 یتسپ :  دک  رهشداداپ ،   10( ابهش  ) نابایخ زاوها  ناتسزوخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35511198-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35511197-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6287966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط  تقرس  مالعا  هاگتسد  ددع   38 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023001014 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54440815-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تقرس   تقرس مالعا   مالعا هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع   3838 ناونع : : ناونع 134134

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

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

6287995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  بعش  دیدزاب  لیاف  دات  تسا و  زاین  تسویپ  یاه  لیاف  قباطم  نیبرود  عومجمرد 103  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  سراپ  تساوخرد  دروم  یتناراگ 

1101091024000044 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 : 

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

تسا یمازلا  بعش  دیدزاب  لیاف  دات  تسا و  زاین  تسویپ  یاه  لیاف  قباطم  نیبرود  عومجمرد 103   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  سراپ  تساوخرد  دروم  یتناراگ 

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

تساوخرد تساوخرد دروم   دروم یتناراگ   یتناراگ تسا   تسا یمازلا   یمازلا بعش   بعش دیدزاب   دیدزاب لیاف   لیاف دات   دات وو   تسا   تسا زاین   زاین تسویپ   تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف قباطم   قباطم نیبرود   نیبرود عومجمرد  103103   عومجمرد ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   سراپ   سراپ

135135

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6288090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  مرف و  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023001015 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54440815-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6288215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار همیمض  لیاف  افطل.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دیدرگ .) تسویپ  همیمض  لیاف  هتسب (  رادم  نیبرود  مزاول  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن هعلاطم 

1101000010000131 زاین :  هرامش 
یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 

AEG TFC یتراجت مان   A 40 نایرج تدش   V 400-230 ژاتلو راکدوخ  یتسد و  لپ  راهچ  یروتاینیم  قرب  دیلک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

66580087 یگنهامه :  تهج  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492217-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: 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

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   مرف   مرف قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 136136

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود مزاول   مزاول هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

6288382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  مرف  تاصخشم  طیارش و  ساسارب  هناتسآ  تریس  شوخ  هبعش  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  دیرخ  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004854000102 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WJ-CA68 لدم هتسبرادم  نیبرود  یطابترا  لباک  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  مرف  تاصخشم  طیارش و  ساسارب  هناتسآ  تریس  شوخ  هبعش  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  دیرخ  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

6288405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  مرف  تاصخشم  طیارش و  ساسارب  تشر  گنهرف  هبعش  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  دیرخ  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004854000103 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یئانیم یالط  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   FINE یتراجت مان   FLVD 2812R لدم  mm 12-2/8 هتسبرادم نیبرود  زنل  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  مرف  تاصخشم  طیارش و  ساسارب  تشر  گنهرف  هبعش  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  دیرخ  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

هبعش هبعش هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139

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

ناتسرهش دابآردنلق  شخب  ناجدمحم  جاح  زیراک  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نامیرف

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6288727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف مالقا  قبط  اوهاد  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دادعت 14  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095735000001 زاین :  هرامش 

نامیرف ناتسرهش  داباردنلق  شخب  ناجدمحم  جاحزیراک  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
رهم یئاباب  ناخ  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   FIN-5432-4K لدم هلاناک   NVR 4K 32 طبض هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد  14 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

نامیرف یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

.تسا دات  دروم  ارجا  بصن و  روتکاف و  تسرهف  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9395113535 یتسپ :  دک  ناجدمحم ،  جاحزیراک  یاتسور  نامیرف  نامیرف ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34602400-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34602400-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکاف6288727 مالقا  قبط  اوهاد  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  هحفص 88)دادعت 14  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

روتکاف روتکاف مالقا   مالقا قبط   قبط اوهاد   اوهاد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   1414 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 140140

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 " ) " ) 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هچراپکی6286870 قیرح  مالعا  هحفص 36)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرزیل6287086 هحفص 36)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6287132 مالعا  هحفص 36)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6287620 مالعا   LCD نودب  IR ناتم زاگ  راجفنا  دض  هحفص 36)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس6287629 قیرح  مالعا  متسیس  یربهارو  تاریمعت  یرادهگن  سیورس  تامدخ  هحفص 36)یراذگاو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هب6287666 زاس  نژیسکا  یاهردنلیس  رادهگن  لحمو  یزکرم  زاس  نژیسکا  یاهدحاو  لاصتا  هنیزه 
ناتسرامیب قیرح  مالعا  متسیس 

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس6288210 واهرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 36)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رابنا6288293 قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 36)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هبنشکی 62885791401/11/30 خیرات  رد  تیزیو  تیاس  - تسویپ تسیل  اب  قباطم  قیرح  مالعا  متسیس 
.تسویپ رد  هدش  جرد  مالقا  دیدزاب و  ساسارب  یراذگ  تمیق  ات 12- تعاس 10 

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سلریاو6287954 هکبش  تازیهجت  هعومجم  هحفص 49)کی  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

ربراک6287651 لنسرپ و 3  ددرت 65  نویساموتا  ینابیتشپرازفا  مرن  لماک  یزادنا  هحفص 19)هارورارقتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یمالعا6288464 دک  ناریا  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  ددرت  لرتنک  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
دشابیم هباشم 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 81) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یارجا6288726 تهج  زاین  دروم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
ربراب هیلقن  لیاسو  ینامز  ناکم  ددرت  حرط  زمرق  هدودحم  هدودحم lez و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تراک6288946 هاگتسد  ددرت -  لرتنک  متسیس  دربراک  یکینورتکلا  دنمشوه  لرتنک  هاگتسد  دیرخ : 
 ... ناوخ و تراک  بایغ  روضح و  هاگتسد  دنمشوه -  یقرب  لفق  ناوخ - 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 81) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6288580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح و ءافطا  متسیس  لماش  کی  هقطنم  یرادرهش  نامتخاس  یکیناکم )  یقرب و  تاسیسات  هینبا و  هدنامیقاب (  یاهراک  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
...

1101090738000020 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  سدق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

انب تخاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

رد تکرش  همان  تنامض  لصا  دنیامن و  یرازگراب  اضما  رهم و  زا  سپ  لیمکت و  ار  مالعتسا  تسویپ  کرادم  دانسا و  هیلک  تسیاب  یم  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنیامن لیوحت  یزادرپراک  دحاو  هب  دانسا  لیوحت  تلهم  ( 14:30) یرادا تعاس  نیرخآ  ات  ار  اهب  مالعتسا 

3114813113 یتسپ :  دک  یمالسا ،  بالقنا  راولب  سدقرهش  نارهت  ناتسا  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46850660-021  ، 46820301-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46831564-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

وو قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس لماش   لماش کیکی   هقطنم   هقطنم یرادرهش   یرادرهش نامتخاس   نامتخاس یکیناکم )  )  یکیناکم وو   یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات وو   هینبا   هینبا هدنامیقاب (  (  هدنامیقاب یاهراک   یاهراک لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع
... ...

141141

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

هچراپکی6286870 قیرح  مالعا  هحفص 36)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6286964 ءافطا  متسیس  زیهجت  ارجا و  هحفص 36)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرزیل6287086 هحفص 36)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6287132 مالعا  هحفص 36)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6287174 ءافطا  هحفص 36)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگنامرد6287357 رورس  قاتا  قیرح  نالعا  هحفص 36)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6287481 نالعا  متسیس  یکدی  تاعطق  هحفص 9)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دادرارق6287606 طیارش و  یمامت  هک  سابعردنب  ناکدوک  ناتسرامیب  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  متسیس 
 . دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض   - تسا هدش  همیمض  تسویپ  رد 

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6287620 مالعا   LCD نودب  IR ناتم زاگ  راجفنا  دض  هحفص 36)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناگدرل6287626 هبعش  رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  ینابیتشپ  هحفص 36)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس6287629 قیرح  مالعا  متسیس  یربهارو  تاریمعت  یرادهگن  سیورس  تامدخ  هحفص 36)یراذگاو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هب6287666 زاس  نژیسکا  یاهردنلیس  رادهگن  لحمو  یزکرم  زاس  نژیسکا  یاهدحاو  لاصتا  هنیزه 
ناتسرامیب قیرح  مالعا  متسیس 

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس6288210 واهرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 36)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رابنا6288293 قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 36)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هبنشکی 62885791401/11/30 خیرات  رد  تیزیو  تیاس  - تسویپ تسیل  اب  قباطم  قیرح  مالعا  متسیس 
.تسویپ رد  هدش  جرد  مالقا  دیدزاب و  ساسارب  یراذگ  تمیق  ات 12- تعاس 10 

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هقطنم6288580 یرادرهش  نامتخاس  یکیناکم )  یقرب و  تاسیسات  هینبا و  هدنامیقاب (  یاهراک  لیمکت 
 ... قیرح و ءافطا  متسیس  لماش  کی 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

افطا6288684 مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   ، دیرخ یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
نامتخاس راکدوخ  200FM قیرح

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001503000092 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6288251 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تظافح متسیس  هلاس  یتناراگ 2  ینابیتشپ و  ، شزومآ  ، یزادنا هار  بصن و  دیرخ ،  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلوولیک آ  قرب 230  لاقتنا  تسپ  کینورتکلا 

یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راشآ تلوولیک  قرب 230  لاقتنا  تسپ  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هلاس  یتناراگ 2  ینابیتشپ و  ، شزومآ  ، یزادنا هار  بصن و  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

لایر   680,988,200 نیمضت :  غلبم 
15:30 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم قرب  تکرش  هاگشناد 37 و 39  لصافدح  هاگشناد  نابایخ  نادهاز   ، 9816843148 یتسپ :  دک  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسچولب ناتسیس و  یا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کینورتکلا تظافح   :: 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

راشف6287025 تیوقت  تاسیسات  کینورتکلا  هحفص 7)تظافح  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تظافح6288251 متسیس  هلاس  یتناراگ 2  ینابیتشپ و  ، شزومآ  ، یزادنا هار  بصن و  دیرخ ، 
تلوولیک قرب 230  لاقتنا  تسپ  کینورتکلا 

هحفص 105) کینورتکلا  ( کینورتکلا تظافح   تظافح

تلوولیک تلوولیک   230230 قرب   قرب لاقتنا   لاقتنا تسپ   تسپ کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس هلاس   هلاس   22 یتناراگ   یتناراگ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ،، شزومآ شزومآ  ، ، یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 142142

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( 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 دادعت  55   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرزیل6287086 هحفص 36)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6287132 مالعا  هحفص 36)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6287620 مالعا   LCD نودب  IR ناتم زاگ  راجفنا  دض  هحفص 36)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6287922 شتآ  زاگ  هحفص 36)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نژوردیه6288058 زاگ  روتکتد  یکدی  مزاول  هحفص 36)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 - لباب ناتسرهش  یعامتجا  نیمات  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام

ناردنزام 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

6288455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - یشاقن هارمه  هبرتم  50 دودح لوطرد  رتم  عافترا 1 هب  ریگدزد  بصنوارجا  هیهتو  - رتم ادودحداعبا 40 هب  هلپ  هار  ندرک  فقسم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درادنرابتعا لحمزا  دیدزاب  مرف  نودب  تمیق 
1101090149000020 زاین :  هرامش 

لباب کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4714619939 یتسپ :  دک  یدازآ ،  امنیس  بنج  سردم  نابایخ  لباب  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32295036-011  ، 32366765-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32312076-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سکوداراپ6287493 ریگدزد  متسیس  دیرخ  هحفص 49)شرافس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هلپ6288455 هار  ندرک  هحفص 107)فقسم  ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هلپ هلپ هار   هار ندرک   ندرک فقسم   فقسم ناونع : : ناونع 143143

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمورا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6286868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ طیارش  افطل  دشاب و  یم  یموب  تکرش  اب  تیولوا  ( . تسه هباشم  الاک  دک   ) یتسویپ تاصخشم  قبط  نیبرود  تاحیضوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطم  تخادرپ  و 

1101009033000615 زاین :  هرامش 
هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا لامک  هدننک  هضرع  عجرم  ایکون  یتراجت  مان   E75 لدم لسکیپاگم  نیبرود 3/2  ثوتولب و  یاراد GPS و  هارمه  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنارفنک6286737 ویدیو  تهج  دنمشوه  هناماس  هحفص 88)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رادم6286746 نیبرود  تازیهجت  قرب و  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  یزاس ، هدامآ  دیرخ  هیهت  یراذگاو 
کرهش هتسب 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6286868 ثوتولب و  یاراد GPS و  هارمه  هحفص 16)نفلت  نیبرود  ( نیبرود

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

هب6286927 ( ) تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  ) یریوصت تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 4  مالعتسا 
( دشاب یلخاد  هدش  هیهت  یالاک  یناریا  یالاکزا  تیامح  تهج 

هحفص 88) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنیزه6286928 دشاب 2- یم   KDT دنرب  KI-D15ST60F هتسبرادم نیبرود  هاگتسد  هس  رظندم  -1
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  اهنادنز  لک  هرادا  برد  ات  لمح 

هحفص 88) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لصا6287020 دنارگل  تک 6  هکبش  لباک  -2  - هاگتسد ود   hfw4431tp-s-s4 لدم اوهاد  نیبرود  -1
هاگتسدکی  ws-c3750-48ps-poe لدم وکسیس  چیوس  -3  - یرتم هقلح 305 لانیجروا 3

هحفص 88) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6287038 تراظن  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 11)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

نیبرود نیبرود وو   ثوتولب   ثوتولب وو     GPSGPS یاراد   یاراد هارمه   هارمه نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 144144

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

رباعمرد6287148 ناوخکالپ  یاهنیبرود  هحفص 11)بصن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یاه6287326 نیبرود  سا و  یپ  وی  هکبش ،  یرتویپماک  یاهرازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ 
هتسب رادم 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6287766 رادم  هحفص 88)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6287933 یاه  نیبرود  متسیس  بصن  هحفص 88)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بعش6287995 دیدزاب  لیاف  دات  تسا و  زاین  تسویپ  یاه  لیاف  قباطم  نیبرود  عومجمرد 103 
.دشاب یم  سراپ  تساوخرد  دروم  یتناراگ  تسا  یمازلا 

هحفص 88) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6288090 تاصخشم  مرف و  قبط  هتسب  رادم  هحفص 88)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6288215 رادم  نیبرود  مزاول  هحفص 88)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هبعش6288382 هتسبرادم  نیبرود  متسیس  هحفص 88)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6288405 نیبرود  متسیس  هحفص 88)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتکاف6288727 مالقا  قبط  اوهاد  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  هحفص 88)دادعت 14  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6287042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تالایس 38 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009903 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/02 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  - - تالایس تالایس 3838 ناونع : : ناونع 145145

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 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپ  چا  تیابارت  رورس 2.4  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

دشاب یم  رظن  دم  تسویپ  ینف  تاصخشم 
1101050213000044 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نف هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   DELL هدنزاس عجرم   DELL یتراجت مان   HDD 2.4 TB SAS لدم  TB 2/4 تیفرظ هنایار  ورس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ایشرپ هنایار  تاروگیز  یروآ 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

یپ  چا  تیابارت  رورس 2.4  دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

دشاب یم  رظن  دم  تسویپ  ینف  تاصخشم 

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

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   رظن   رظن دمدم   تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یپیپ   چاچا   تیابارت   تیابارت   2 .42 .4 رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 146146

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 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

6287101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تایلمع 28 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009901 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/10 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 15 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - نرک کت  71 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009912 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/02 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 147147

هتعاس هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 148148

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  - تایلمع 63 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009911 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/03 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

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 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

6287694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

dell ecm san switch 6610b + module hba for server تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000790 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   CISCO ENET SX FIBER SFP MODULE لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BLC QLOGIC QMH2462FC HBA OPT KIT لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31665085-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: 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 149149

dell ecm san switch 6610b + module hba for serverdell ecm san switch 6610b + module hba for server ناونع : : ناونع 150150

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - نرک کت  41 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009921 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

رهشناریا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  جیروتسا  نس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091548000092 زاین :  هرامش 

رهشناریا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ریوک داپ  یک  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   MSA2040 لدم  SAN Storage هنایار هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک رهشناریا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  یوک 46 -  شبن  هر - )  ) ینیمخ ماما  راولب  رهشناریا -  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9916643535 یتسپ : 

37213891-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213308-054 :: 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   4141 ناونع : : ناونع 151151

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط جیروتسا   جیروتسا نسنس   ناونع : : ناونع 152152

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6288655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم   VTL یزاس هریخذ  تازیهجت  یارب  کسید  دراه  سنسیال و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000225 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  رد  - 

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

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

هناماس  رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6288839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یتساوخرد  تاصخشم  اب  هارمه  زاس  هریخذ  رورس  دراه  هاگتسد  48 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003012000180 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G9 لدم رورس  دراه  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 48 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 2 .دوش هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراکزور رثکادح 45  روتکاف  باسح  هیوست  - 4( هس یفنم  هقبط  رد  عقاو  رابنا  ولج   ) نامزاس لحم  رد  لیوحت  - 3 .تسا

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم   VTLVTL یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت یارب   یارب کسید   کسید دراه   دراه وو   سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 153153

تسویپ تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد تاصخشم   تاصخشم اباب   هارمه   هارمه زاس   زاس هریخذ   هریخذ رورس   رورس دراه   دراه هاگتسد   هاگتسد 4848 ناونع : : ناونع 154154
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتعاس6287042 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - تالایس هحفص 109)38 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رظن6287056 دم  تسویپ  ینف  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  یپ  چا  تیابارت  رورس 2.4  دراه 
دشاب یم 

هحفص 109) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6287101 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 هحفص 109)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6287538 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 هحفص 109)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6287551 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  هحفص 109)- زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6287694dell ecm san switch 6610b + module hba for server(109 هحفص زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6287704 یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات   - نرک کت  هحفص 109)41 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یتسویپ6287805 تسیل  قبط  جیروتسا  هحفص 109)نس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6287824ecm unity xt 480 hybrid flash array(49 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هداد6288655 زکرم   VTL یزاس هریخذ  تازیهجت  یارب  کسید  دراه  هحفص 109)سنسیال و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ6288839 یتساوخرد  تاصخشم  اب  هارمه  زاس  هریخذ  رورس  دراه  هاگتسد  هحفص 109)48 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

یتسیرورت6288229 دض  دنب  هحفص 67)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناکلم 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 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

6286891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد ًافطل  اتفا  هناورپ  دقاف  یاه  تکرش  .دشاب  یم  هدش  یراذگراب  کرادم  کالم  هدش  باختنا  هباشم  دک  رورس  دیررخ  یار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دننکن تکرش  مالعتسا 

1101094597000037 زاین :  هرامش 
ناکلم یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
ناکلم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دننکن تکرش  مالعتسا  رد  ًافطل  اتفا  هناورپ  دقاف  یاه  تکرش  .دشاب  یم  هدش  یراذگراب  کرادم  کالم  هدش  باختنا  هباشم  دک  رورس  دیررخ  یار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5561738346 یتسپ :  دک  ناکلم ،  یرادرهش  یندب  تیبرت  یوربور  یلامش  راولب  ناکلم  شآ - ناکلم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37840379-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37842843-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رذکشا نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6286903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رذکشا ناتسرامیب  تهج   HPE رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090212000053 زاین :  هرامش 

رذکشا نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دیشمج تخت  ناروآ  الاک  لین  یدیلوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HP SERVER یتراجت مان   DL380G7 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

قودص رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  نیدنچ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

8941767619 یتسپ :  دک  نامزلا ،  بحاص  یرتم  راولب 45  رهشناوضر  رذکشا  قودص ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32724080-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723795-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسا مالعتسا ردرد   ًافطل   ًافطل اتفا   اتفا هناورپ   هناورپ دقاف   دقاف یاه   یاه تکرش   تکرش .دشاب   .دشاب یمیم   هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب کرادم   کرادم کالم   کالم هدش   هدش باختنا   باختنا هباشم   هباشم دکدک   رورس   رورس دیررخ   دیررخ یار   یار ناونع : : ناونع
.دننکن .دننکن تکرش   تکرش

155155

رذکشا رذکشا ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج   HPEHPE  رورس رورس ناونع : : ناونع 156156
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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 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

6287045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  حرش  قباطم  رورس  قاتا  یرازفا  تخس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005859 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زیهجت ارآ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GTEC یتراجت مان   ZP120LCD لدم  KVA 6 ناوت رورس  قاتا  هداد و  زکارم  دربراک   Online عون  UPS الاک :  مان 

متسیس
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  اب  تسویپ  یاهلیاف  افطل   :: 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

32265575-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف حرش   حرش قباطم   قباطم رورس   رورس قاتا   قاتا یرازفا   یرازفا تخس   تخس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 157157
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6287377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  امنیس  رورس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003748 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 60 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 
ددع 1 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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امنیس امنیس رورس   رورس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 158158
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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 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

6287387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  تسویپ )  تاصخشم  قبط  دیرخ   ) رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001234000224 زاین :  هرامش 

(1  ) قرش لامش  نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خساپ کرادم  یرازگراب  مدع  تروص  رد  ددرگ  یرازگ  راب  تسیل  قبط  هدش  هتساوخ  کرادم  هیلک  تسویپ  یلک  حرش  قبط  دیرخ  تسا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  هیوست 100  ددرگ  یم  لاطبا 

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

ناتسزوخ تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6287533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE رورس دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001346000076 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 300GB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 

نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 
ددع 3 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  رد  مالعتسا  طیارشو  الاک  لماک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ 

6165759581 یتسپ :  دک  ندعم ،  تعنص و  نامزاس  - یدنمراک نوتیز  یوربور  - نارادساپ راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34442027-061  ، 34442025-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442024-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ناونع : : ناونع 159159

HPEHPE رورس رورس دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 160160
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ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6287855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  تاصخشم و  قبط  رورس  یس  یپ   - یس یپ  ینیم   - رتویپماک سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005537000036 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یبجر یلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   H110 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

هکبش راگن  هدننک  هضرع  عجرم   CARBON یتراجت مان   DOUL CORE 7500 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
هنایمرواخ ماقرا  بساحم  هدننک  هضرع  عجرم   MDC75C لدم یزیمور  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL580 G10 لدم یپ  چا  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  نیع  هدنشورف و  هدهعب  لاسرا  هنیزه  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  یناریا و  کرام  یمازلا و  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6815837459 یتسپ :  دک  کالپ 990 ،  ( قباس یرمرادناژ   ) سیلپ نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33352523-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352046-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس یسیس   یپیپ    - - یسیس یپیپ   ینیم   ینیم  - - رتویپماک رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 16 116 1
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ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6288291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامازلا و اب  قباطم   HPE ProLiant Easy Connect EC200a Managed Hybrid Server-TM200 رورس ینیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  تاصخشم 

1101004068000291 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناربات ناراک  کین  نامیپ  یزادرپ  هداد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   TM200 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

 - تمیق هئارا  هب  زاجم  جرک  نارهت و  ناگدننک  نیمات  طقف  - ددرگ یراذگراب  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  - ربتعم یتناراگ  یاراد  الاک  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  الاک   - یلخاد 172  23344- تسین لوبق  لباق  کوتسا  یالاک  - یراک زور  یدقن 10  هیوست  - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه 

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

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاصخشم تاصخشم وو   تامازلا   تامازلا اباب   قباطم   قباطم   HPE ProLiant Easy Connect EC200a Managed Hybrid Server-TM200HPE ProLiant Easy Connect EC200a Managed Hybrid Server-TM200 رورس   رورس ینیم   ینیم ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ لیاف   لیاف

162162
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ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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 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

6288414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FortiWeb 400E + 3Years Offline License On FTP ینف تاصخشماب  قباطم   WAF هاگتسد کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007006000268 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زادرپ ناملپد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DP-800 لدم رازفا  مرن   CD هارمه هب  هداد  هاگیاپو  یدربراک  یاهرازفا  مرن  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهماب  ، تسویپ تاحفص  مامت  یرازگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش.دشاب  یم  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  تمیقداهنشیپ  مرف  کالم.تسا  هباشماهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  رف ) تداعس  یاقآ   ) هرامشاب 09111719248 تاعالطا  بسک  تهج  .دنشابیم  ربتعم  ءاضماو 

4917747911 یتسپ :  دک  تلادع 23 ،  جع - )  ) رصع یلو  نابایخ  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2037108-0938  ، 32254063-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32255640-017 :: 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

تکرش6286891 .دشاب  یم  هدش  یراذگراب  کرادم  کالم  هدش  باختنا  هباشم  دک  رورس  دیررخ  یار 
.دننکن تکرش  مالعتسا  رد  ًافطل  اتفا  هناورپ  دقاف  یاه 

هحفص 116) رورس  ( رورس

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

رذکشا6286903 ناتسرامیب  تهج   HPE هحفص 116)رورس رورس  ( رورس

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

تسویپ6287045 ینف  حرش  قباطم  رورس  قاتا  یرازفا  تخس  هحفص 116)تاعطق  رورس  ( رورس

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

رظن6287056 دم  تسویپ  ینف  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  یپ  چا  تیابارت  رورس 2.4  دراه 
دشاب یم 

هحفص 109) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هاگنامرد6287357 رورس  قاتا  قیرح  نالعا  هحفص 36)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

امنیس6287377 رورس  هحفص 116)تاعطق  رورس  ( رورس

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

هحفص 116)رورس6287387 رورس  ( رورس

WAFWAF  هاگتسد هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 163163
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6287533HPE رورس دراه  هحفص 116)دیرخ  رورس  ( رورس

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

ناگدرل6287626 هبعش  رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  ینابیتشپ  هحفص 36)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6287855 یس  یپ   - یس یپ  ینیم   - رتویپماک هحفص 116)سیک  رورس  ( رورس

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

6288291HPE ProLiant Easy Connect EC200a Managed Hybrid Server- رورس ینیم 
تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم   TM200

هحفص 116) رورس  ( رورس

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

6288414WAF هاگتسد کی  هحفص 116)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هکبش6288416 تحت  ینابیتشپ  هحفص 49)رورس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6288839 یتساوخرد  تاصخشم  اب  هارمه  زاس  هریخذ  رورس  دراه  هاگتسد  هحفص 109)48 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " 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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هدهع هبهب   دصقم   دصقم رابنا   رابنا اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یرابتعا   یرابتعا دیرخ   دیرخ دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف یسررب   یسررب تهجالاک   تهجالاک هنومن   هنومن هئارا   هئارا ندش   ندش هدنرب   هدنرب تروصرد   تروصرد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات

164164
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دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288005967 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هژیو دنمس  نارهب   Lit 208 یزلف هکشب   75W80 کیتاموتا ریغ  وردوخ  هدند  نغور  الاک :  مان 
هکشب 26 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

کدی ادزم  یتراجت  مان  پیت 1  ادزم 3  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 
ددع 26 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نیرفآ ماگ  شرتسگ  دنمس   in 15 زیاس هرپ  خرچ 12  گنیر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
یاه هژورپ  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   MOBIS هدنزاس عجرم  زورک  ادنویه  سوب  ینیم  یوش  هشیش  بآ  لماک  نزخم  الاک :  مان 

ورشیپ ناسکم  ریذپدیدجت 
تس 18 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 

تس 8 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

هاوگ هدننک  هضرع  عجرم  ووه  نویماک  داب  متسیس  یسیطانغم  پاپوس  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPD15-CJ2 کارتفیل زمرت  دربراک  لماک  عون  ردنلیس  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

هداز میمت  ماهس  هدننک  هضرع  عجرم   TK هدنزاس عجرم  دیارپ 141  روتوم  لغب  ظفاحم  هعطق  ینیس  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/12/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6288127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا روسنس   ultramat23 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیسکا نژیسکا روسنس   روسنس   ultramat23ultramat23 ناونع : : ناونع 165165
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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 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6288148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  راشف 0006108( فالتخا  رتیمسنارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228002587 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناملآ هدنزاس  روشک   KIEBACK AND PETER هدنزاس عجرم   KIEBACK AND PETER یتراجت مان   DU/05 لدم لاتیجید  راشف  فالتخا  روسنس  الاک :  مان 
دنورا نارتسگ  رهپس  یناگرزاب  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/28 زاین :  خیرات 

رهپس ناشیدنا  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  دیارپ  تعاس  میظنت   Push button دیلک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/28 زاین :  خیرات 
سراپ هدننک  هضرع  عجرم   MECHANISM OF VACUUM CIRCUIT BREAKER یتراجت مان   KA 40 ژاتلو  HVX12KV لدم یکیرتکلا  روتکنژید  الاک :  مان 

ولبات
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/28 زاین :  خیرات 
شیدنا ناهوژپ  رذآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   psig 400-300 راشف سالک 600   in 4 زیاس  Pilot راشف روتالوگر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/28 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف فالتخا   فالتخا رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 166166
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناشول قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6288695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشول هاگورین  راخب  کی  دحاو  روتارنژ  نیبروت و  نشربیو  روسنس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001481000125 زاین :  هرامش 

ناشول قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریغ رد  ددرگ  یکینورتکلا  اضما  ای  اضما و  رهم و  لیمکت  تسویپ  رد  تاجردنم  هدش و  تسویپ  دادرارق  تاحفص  یمامت  .دوش  مادقا  تسویپ  دادرارق  قباطم  - 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا 
یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 

ددع  7 دادعت : 
1402/02/16 زاین :  خیرات 

رابدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یکناب  همانتنامض  هارکعه  هب  یکیزیف  دادرارق  .تسالاک  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  ناشول  هاگورین  راک  ماجنا  لیوحت و  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  دقعنم 

4167697637 یتسپ :  دک  کالپ 8 ،  - غابلگ هچوک  - زامن راولب  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737455-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33737452-013 :: 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

یرابتعا6287743 دیرخ  دشاب  یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

هحفص 124) روسنس  ( روسنس

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

نژوردیه6288058 زاگ  روتکتد  یکدی  مزاول  هحفص 36)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نژیسکا6288127 روسنس   ultramat23(124 هحفص روسنس  ( روسنس

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

راشف6288148 فالتخا  هحفص 124)رتیمسنارت  روسنس  ( روسنس

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

هاگورین6288695 راخب  کی  دحاو  روتارنژ  نیبروت و  نشربیو  روسنس  هحفص 124)دیرخ  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاگورین هاگورین راخب   راخب کیکی   دحاو   دحاو روتارنژ   روتارنژ وو   نیبروت   نیبروت نشربیو   نشربیو روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 167167

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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 0140139 هرامش   / CONTROL AND AUTOMATION تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000771 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   INTRA AUTOMATION هدنزاس عجرم   ITA3 لدم یریگ  هزادنا  حطس  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 39 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل  تسویپ / حرش  قباطم  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31467280-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6287524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155237 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس یتیمیسکارپ  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

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا حطس   حطس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 168168

چیئوس چیئوس یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ ناونع : : ناونع 169169

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

6287751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریاقم  ینف و  تاصخشم  لودج  قبط   abb چیئوس ورکیم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001465 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  سیئوس  هدنزاس  روشک   CAPACITOR یتراجت مان   3BHL000321P0002 لدم  MF 2/2 تیفرظ  V 300 ژاتلو زاف  هس  یتعنص  نزاخ  الاک :  مان 

ماس راک  بسک و  ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   ABB
ددع 1 دادعت : 

1402/06/31 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ناریا  زاگ  یلم  تکرش   AVL وضع دیاب  امتح  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش  دشابیم .  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاف زاف هسهس   یتعنص   یتعنص نزاخ   نزاخ ناونع : : ناونع 170170

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیدیمح ناتسرهش  هعوبمگ  شخب  گرزب  هعوبمگ  یرایهد   :: 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   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6288183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هفرح  لرتنک  ددع  1  , گنیچیئوس ددع  9 روتکژورپ ,  ددع   2 رلاک ,  لوف  یطولب  هسیر  هتسب   10 یرون ,  ناملا  ددع  دیرخ 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( بصن لمح و  هنیزه  باستحا  اب   ) تومیر ددع  1,

1101096986000005 زاین :  هرامش 
هیدیمح ناتسرهش  هعوبمگ  شخب  گرزب  هعوبمگ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یقرب ییانشور  تازیهجت  دیلوت  سیورس :  مان 
ددع 15 دادعت : 

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

کنیس ای  ینامزمه  تیلباق  رابغ , درگ و  بآ و  دض  , تیفیک اب  سنج  , ربتعم یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ ظاحل  امتح  لمح  بصن و  هنیزه 

ینف رظان  دات  بصن و  , لیوحت زا  سپ  تخادرپ 
09160587477 یردیح :  09167307466 ینادرح : 

6343173353 یتسپ :  دک  گرزب ،  هعوبمگ  یاتسور  هیدیمح  ناتسرهش  ناتسزوخ  هیدیمح ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37658632-061  ، 36720626-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36720625-061 :: 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

6286904( ددرگ هدهاشم  تسویپ  یاهلیاف  امتح  ) تسویپ یاهلیاف  قبط  هحفص 49)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6287215 هکبش  اتید  هحفص 49)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یریگ6287299 هزادنا  حطس  هحفص 128)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6287524 هحفص 128)یتیمیسکارپ  چیئوس  ( چیئوس

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

6287586POSITION SENSOR ASSEMBELY(33 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاف6287751 هس  یتعنص  هحفص 128)نزاخ  چیئوس  ( چیئوس

تومیر تومیر یایا ,  ,  هفرح   هفرح لرتنک   لرتنک گنیچیئوس ,  ,  گنیچیئوس روتکژورپ ,  ,  روتکژورپ رلاک ,  ,  رلاک لوف   لوف یطولب   یطولب هسیر   هسیر یرون ,  ,  یرون ناملا   ناملا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 171171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 163 ھحفص 131 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تومیر6288183 یا ,  هفرح  لرتنک  گنیچیئوس ,  روتکژورپ ,  رلاک ,  لوف  یطولب  هسیر  یرون ,  ناملا  هحفص 128)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

یرتویپماک6288420 تازیهجت  هحفص 49)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6287017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا نهآ  هار  لک  هرادا  تهج  رپمآ  نایرج 24   24vdc ژاتلو DC کارت هیذغت  ریافیتکر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001178000228 زاین :  هرامش 
ناهفصا نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناویات  هدنزاس  روشک   MEAN WELL هدنزاس عجرم   MEAN WELL یتراجت مان   RSP-750-48 لدم  W 750 ناوت گنیچوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
کین دارهب  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ تمیق  یانبم  دیرخ  مالقا  تسیل  _ تسا دیرخ  کفنیال  ءزج  تسویپ  یاهلیاف  _ الاک لیوحت  زا  سپ  هام  کی  تخادرپ   _ تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدابآشنیناولهپ سدنهم  رظان 03136912316 سامت  هرامش  - تسا

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

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناهفصا نهآ   نهآ هار   هار لکلک   هرادا   هرادا تهج   تهج رپمآ   رپمآ نایرج  2424   نایرج   2424vdcvdc ژاتلو   ژاتلو DCDC  کارت کارت هیذغت   هیذغت ریافیتکر   ریافیتکر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 172172

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6287256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BETA راشف چوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000595 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   BETA هدنزاس عجرم   C1-P302L-S7B-S6-G1.C-X1 لدم لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هنیزه  الاک  لیوحت  زا  سپ  زور  یلام 45  هیوست  دوش  میظنت  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا الاک  تلاصا  نویساربیلاک و  یهاوگ  هئارا  هدنشورف 

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

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6288214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریداقم  ینق و  تاصخشم  قبط   limit contact abb تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001464 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XENL1121 لدم چوس  تیمیل   N/C 1 کولب تکاتنک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/06/31 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ناریا  زاگ  یلم  تکرش   AVL وضع دیاب  امتح  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش  دشابیم .  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BETABETA  راشف راشف چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 173173

تسویپ تسویپ ریداقم   ریداقم وو   ینق   ینق تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   limit contact limit contact abbabb ناونع : : ناونع 174174

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  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 07 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6288789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشیمن هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب  تسویپ  لیاف  قباطم   Bar 0.05 ... راشف 1.2 فالتخا  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی زا  کی  دیرخ  ددرگ  ظاحل  لک  تمیق  امتح 

1201001083000339 زاین :  هرامش 
ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دشابیم 02127822664 لوبق  دروم  هباشم  ینف  تاصخشم  اب  ربتعم  دنرب  رازاب  رد  زیهجت  دوبن  تروصرد  - 
یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم زاین  دروم  نویساربیلاک  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822700-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: 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

نهآ6287017 هار  لک  هرادا  تهج  رپمآ  نایرج 24   24vdc ژاتلو DC کارت هیذغت  ریافیتکر  دیرخ 
ناهفصا

هحفص 132) چوس  ( چوس

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

یرتویپماک6287063 هکبش  زاین  دروم  چوس  هاگتسد  هحفص 9)دیرخ 4  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6287256BETA راشف چوس  هحفص 132)دیرخ  چوس  ( چوس

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

تسویپ6288214 ریداقم  ینق و  تاصخشم  قبط   limit contact abb(132 هحفص چوس  ( چوس

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

هکبش6288787 هحفص 49)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6288789Bar 0.05 ... راشف 1.2 فالتخا  هحفص 132)چوس  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

BarBar  0 .050 .05 ... ... 1 .21 .2 راشف   راشف فالتخا   فالتخا چوس   چوس ناونع : : ناونع 175175

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بونج  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 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

mk600m لدم یجلا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب نارهت  تکرش  لحم 

یتناراگ هام  لقادح 18 
دشاب هتشاد   isp لنپ

دشاب هتشاد   hdmi تروپ
1101093184000027 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک  . LG ELECTRONICS INC هدنزاس عجرم   LG یتراجت مان   24MT45000GI لدم  in 24 زیاس  LCD یا هفرح  روتینام  الاک :  مان 

نیون ناریدلگ  یریوصت  یتوص و  یدیلوت  هدننک  هضرع 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
یرادا یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2252TQ لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا 
هاگتسد 11 دادعت : 

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

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
mk600m لدم یجلا  روتینام 

دشاب نارهت  تکرش  لحم 
یتناراگ هام  لقادح 18 

دشاب هتشاد   isp لنپ
دشاب هتشاد   hdmi تروپ

1581674111 یتسپ :  دک  کالپ 182 ،  یوسوم  عطاقت  هیمس  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35914608-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35914640-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب هتشاد   هتشاد   hdmihdmi تروپ   تروپ دشاب   دشاب هتشاد   هتشاد   ispisp  لنپ لنپ یتناراگ   یتناراگ هام   هام   1818 لقادح   لقادح دشاب   دشاب نارهت   نارهت تکرش   تکرش لحم   لحم   mk600mmk600m  لدم لدم یجلا   یجلا روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 176176

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

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

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

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

6287800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  یناریا  طقف  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000511 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تراجت رتخا  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HANSONG ELECTRONIC هدنزاس عجرم   XP-1450 لدم رواپ  رسکیم  الاک :  مان 

نیباک
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 ( یناریا طقف   ) دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34912419-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکام یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6288696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ قبط   قبط یناریا   یناریا طقف   طقف یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 177177

یزکرم یزکرم نتنآ   نتنآ میس -  -  میس یبیب   نتنآ   نتنآ میس -  -  میس یبیب   هدنتسرف   هدنتسرف هدنریگ   هدنریگ یسم -  -  یسم لایسکاوک   لایسکاوک لباک   لباک یایا -  -  هلیم   هلیم ریگقرب   ریگقرب دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 178178

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رادقم هب  لباک  -2 دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لمح  هیارک  -1 یتسویپ کرادم  ربارب  تاقلعتم  هارمه  هب  یناشنشتا  میس  یب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -3 دشاب یم  رتم   70

1101050106000078 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  وکام  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اینوتپ هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  نتراک   NFC 17-102 درادناتسا هرامش  مورک  لکین  شکور  اب  سم  سنج   AT 16/500 لدم یا  هلیم  ریگقرب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
مایپ یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  سکایله  لباک  طبار  یرن  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

عجرم سکایله  یتراجت  مان   m 500 هرقرق  LCF12J-50 لدم یریوصت  یتوص و  لانگیس  لاقتنا  دربراک  یس  یو  یپ  شکور  اب  یسم  لایسکاوک  لباک  الاک :  مان 
مایپ یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع 

هرقرق 70 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   SEPURA هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   SEPURA یتراجت مان   MHz 430-380 سناکرف  SRG لدم ییوردوخ  میس  یب  نتنآ  الاک :  مان 
ناتسزوخ طابترا  نیما  هدننک 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   MOTOROLA یتراجت مان   SLR5500 لدم  W 50 ناوت  MHz 174-136 سناکرف لاتیجید  هدننک  رارکت  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
یزلام هدنزاس  روشک   MOTOROLA هدنزاس عجرم  انرو  نیپساک  تاطابترا 

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

نیچ هدنزاس  روشک   HYTERA هدنزاس عجرم   HYTERA یتراجت مان   MT680 لدم  MHz 470-450 سناکرف ییوردوخ  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

هنایمرواخ طابترا  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یب  ید  نیگیاه 6  لدم   MHz 136-174 سناکرف یزکرم  نتنآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   MOTOROLA یتراجت مان   DP4801E لدم  W 5 ناوت  MHz 174-136 سناکرف لاتیجید  یتسد  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

یزلام هدنزاس  روشک   MOTOROLA هدنزاس عجرم  انرو  نیپساک  تاطابترا 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

3 دشاب یم  رتم  رادقم 70  هب  لباک  -2 دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لمح  هیارک  -1 یتسویپ کرادم  ربارب  تاقلعتم  هارمه  هب  یناشنشتا  میس  یب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  ییویدار  تاررقم و  میظنت  نامزاس  زوجم  هئارا  -4 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

5861919391 یتسپ :  دک  کالپ 163 ،  ماما  نابایخ  وکام  ناتسرهش  وکام ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34222141-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222219-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنارفنک6286737 ویدیو  تهج  دنمشوه  هناماس  هحفص 88)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6287201isp لنپ یتناراگ  هام  لقادح 18  دشاب  نارهت  تکرش  لحم   mk600m لدم یجلا  روتینام 
دشاب هتشاد   hdmi تروپ دشاب  هتشاد 

هحفص 134) توص  ( توص

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

تسویپ6287800 قبط  یناریا  طقف  یتوص  هحفص 134)متسیس  توص  ( توص

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

6288696 - میس یب  نتنآ  میس -  یب  هدنتسرف  هدنریگ  یسم -  لایسکاوک  لباک  یا -  هلیم  ریگقرب  دیرخ : 
یزکرم نتنآ 

هحفص 134) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت کرمگ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6286797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع سیلج 31 یسانشراک  زیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع رپلین 31  یتیریدم  یلدنص 

ددع یروتینام 60  ریز 
1101004951000006 زاین :  هرامش 

نارهت کرمگ  هدننک :  رازگرب 
رپلین یتراجت  مان   M 909 E لدم یتیریدم  یلدنص  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1379656411 یتسپ :  دک  نارهت ،  گرمگ  لک  هرادا  یتشهب  دیهش  نابایخ  سراف  جیلخ  نابایخ  جرک  میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66273098-021  ، 66274515-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66256119-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   6060 یروتینام   یروتینام ریز   ریز ددع   ددع   3131 رپلین   رپلین یتیریدم   یتیریدم یلدنص   یلدنص ددع   ددع 3131 سیلج   سیلج یسانشراک   یسانشراک زیم   زیم ناونع : : ناونع 179179

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6286942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LCD چنیا یصیخشت 24  یکشزپ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000470 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   WIDE هدنزاس عجرم   WIDE یتراجت مان   IF2303M لدم  in 21 زیاس لسکیپ  اگم  اب 3  یصیخشت  یکشزپ  روتینام  الاک :  مان 
کینورتکلا سولرپسا  هدننک  هضرع 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دوجوم  یتسویپ  کرادم  لیاف  رد  یتساوخرد  روتینام  لماک  تاصخشم  دشاب و  یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  مارتحا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38072492-051  ، 38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یتموکح  تاریزعت  لک  هرادا   :: 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   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6287087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دنشاب رظن  دروم  یالاک  هنیمز  رد  ربتعم  زوجم  یاراد  کارا  رهش  رد  رقتسم  یتسیاب  ناگدننک  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000323000007 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یتموکح  تاریزعت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لدم  روتینام  هاگتسد  .دنشاب 15  یم  دات  دروم  کارا )  رهش  رد  رقتسم  ناگدننک  نیمات  طقف   ) تسویپ تسیل  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریا دام  یتناراگاب  (22mk 410)

3818976457 یتسپ :  دک  ریدغلا ،  کراپ  یوربور  کی ، زاف  یتشهب ، دیهش  کرهش  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33139033-086  ، 33134205-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33133502-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LCDLCD  چنیا چنیا یصیخشت  2424   یصیخشت یکشزپ   یکشزپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 180180

WideWide یرس   یرس   LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 181181
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نادمه هقطنم  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 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

6287385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نادمه یموب  طقف   ) رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091916000066 زاین :  هرامش 

نادمه هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دیراورم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   LOGITECH یتراجت مان   Expansion Meetup لدم میس  اب  نوفورکیم  الاک :  مان 

وریپسا
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
شزادرپ تمه  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  سوسیا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   ASUS یتراجت مان   K543 لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

نایسراپ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یرادا یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CANON هدنزاس عجرم   CANON یتراجت مان   DR-F120 لدم نامزمه  ور  ود  دانسا  رنکسا  الاک :  مان 

نایناریا اتلد  هنایمرواخ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رتویپماکارف  هدننک  هضرع  عجرم  زاوها  رتویپماکارف  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   GIGA لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

یدبع 09303219988 سدنهم  یاقآ  تکرش  سانشراک  اب  یمادقا  ره  زا  لبق  افطل  دوشیم /  ماجنا  نادمه  یموب  ناگدننک  تکرش  زا  طقف  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  تالوصحم  ربتعم  یتناراگ  لاس 1402 /  زا  لبق  هیوست  دوش /  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  تسیل  دامرف /  لصاح  سامت 

6515699177 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  تارباخم  تکرش  بنج  یلعوب - هاگمارآ  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38262140-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262140-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک ناونع : : ناونع 182182
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ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6287755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرزیل رگپاچ  - روتیتنام  - سیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000169 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

گنوسماس  BF1740 لدم  in 17 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   TP-9100 لدم یگنر  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تاصخشم  لیاف  -09163023028  . تسا هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یرزیل - رگپاچ   - روتینام  - یبک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا تسویپ 

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرزیل یرزیل رگپاچ   رگپاچ -- روتیتنام روتیتنام  - - سیک سیک ناونع : : ناونع 183183
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6287761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعن 20  هب  تسویپ ) تاصخشم  قبط   ) لماک هنایار  متسیس  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد دادعن 100  هب  تسویپ ) تاصخشم  قبط   ) وزاب کتروتینام  یزیمور  تکارب  - 

1101005867000295 زاین :  هرامش 
رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FCH-4818 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 . دشاب یم  یمازلا  یلاسرا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف ) شیپ  قاصلا  دیشاب (  هتشاد  ار  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09358041559  – 06153527283 روپ :  یکلام  نسحم  یاقآ  بانج  یرادا : یاه  تعاس  رد  زاین  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان  تاصخشم 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاصخشم تاصخشم قبط   قبط  ) ) وزاب وزاب کتروتینام   کتروتینام یزیمور   یزیمور تکارب   تکارب هاگتسد -  -  هاگتسد   2 020 دادعن   دادعن هبهب   تسویپ ) ) تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ) ) لماک لماک هنایار   هنایار متسیس   متسیس ناونع : : - - ناونع
هاگتسد هاگتسد   100100 دادعن   دادعن هبهب   تسویپ ) ) تسویپ

184184
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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 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

6287858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم رد  تاعطق  تسیل  . ln تروصنیا ریغ  رد  دوش  هداد  تمیق   jn روتینام یارب  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تاعطق  یارب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا دوجوم  یتسویپ 

1101030708000665 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245JN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  هداد  تدوع  الاک  تریاغم  تروص  رد  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  هناگادج ، مه  تاعطق  .دوش  روتکاف  هناگادج  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732810-021  ، 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

هنایار هنایار دربراک   دربراک هعطق   هعطق دربردام   دربردام ناونع : : ناونع 185185
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رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6287866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   / یتسویپ لیاف  قبط   / رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  تهج  رگپاچ  ، روتینام ،  سیک ،  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یمن  تساوخرد  لماش  رنکسا 

1101091739000137 زاین :  هرامش 
رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   W2284F لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

افطل دشاب /  یم  هدنشورف  اب  یعوجرم  لاسرا  هنیزه  دوش /  تبث  هناماس  ردو  داتو  لیمکت  ار  یتسویپ  لیاف  هدش /  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تبث  سامت  هرامش  رتهب  یگنهامه  تهج 

6417711563 یتسپ :  دک  دیهش ،  داینب  بنج  یرتم  ییا خ 40 هنماخ  راولب  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53528730-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53528730-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگپاچ رگپاچ روتینام ،  ،  روتینام سیک ،  ،  سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 186186

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6287895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  سیک  روتینام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000764 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   MAGNUM PLUS لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  قبط  طقف  تاصخشم  دشابیم .  ههام  هس  رثکادح  باسح  هیوست  یروف -  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6287898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  سیک  روتینام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000764 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M610p لدم  TB 16 تیفرظ  SCSI U320 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  طقف  تاصخشم  دشابیم .  ههام  هس  رثکادح  باسح  هیوست  یروف -  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط سیک   سیک وو   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 187187

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط سیک   سیک وو   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 188188

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6287900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا   / یتسویپ لیاف  قبط  رهشمرخ /  دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  تهج  یصیخشت  یکشزپ  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش

1101091739000138 زاین :  هرامش 
رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   WIDE هدنزاس عجرم   WIDE یتراجت مان   IF2303M لدم  in 21 زیاس لسکیپ  اگم  اب 3  یصیخشت  یکشزپ  روتینام  الاک :  مان 
کینورتکلا سولرپسا  هدننک  هضرع 

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

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورفاب  یعوجرم  لاسرا و  هنیزه  / دوش یراذگراب  هناماس  ردو  داتو  لیمکت  ار  یتسویپ  لیاف  هدش / هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تبث  سامت  هرامش  رتهب  یگنهامه  تهج  / دشاب

6417711563 یتسپ :  دک  دیهش ،  داینب  بنج  یرتم  ییا خ 40 هنماخ  راولب  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53528730-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53528730-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنخ نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6287909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصیخشت یصیخشت یکشزپ   یکشزپ روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 189189

هنایار هنایار ناونع : : ناونع 190190

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

تسویپ رد  هدش  جرد  تاصخشم  تاحیضوت و  هب  افطل 
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ 

دراد تسویپ 
1101090590000083 زاین :  هرامش 

جنخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ رترب  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زبس  نیمزرس  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هنایمرواخ
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA هدنزاس عجرم   MOU 2100 لدم  optical سوام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
یهلادبع هیلصا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEVA هدنزاس عجرم  لدم 2400  هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

جنخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنایار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

یمن رادیرخ  هدهع  هب  یتیلوئسم  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  تسویپ  لیاف  نیع  دیاب  تاصخشم  دینک  تقد  تسویپ  رد  هدش  جرد  تاصخشم  تاحیضوت و  هب  افطل 
دشاب 

دشاب  یم  لطاب  روتکاف  شیپ  نودب  یاه  تمیق 
09177053237

7443138955 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  بنج  هدیمهف  نیسح  دیهش  راولب  جنخ -  جنخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52627455-071  ، 52627460-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52627462-071 :: 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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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   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6288064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  بعش  دیدزاب  لیاف  دات  تسا و  زاین  تسویپ  یاه  لیاف  قباطم  دروبیک  سوم و  روتینام و  دراه  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک تلاصا  ربتعم و  یتناراک  یاراد 

1101091024000047 زاین :  هرامش 
نارهت هس  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

تسا یمازلا  بعش  دیدزاب  لیاف  دات  تسا و  زاین  تسویپ  یاه  لیاف  قباطم  دروبیک  سوم و  روتینام و  دراه  رتویپماک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک تلاصا  ربتعم و  یتناراک  یاراد 

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاراد یاراد تسا   تسا یمازلا   یمازلا بعش   بعش دیدزاب   دیدزاب لیاف   لیاف دات   دات وو   تسا   تسا زاین   زاین تسویپ   تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف قباطم   قباطم دروبیک   دروبیک وو   سوم   سوم وو   روتینام   روتینام دراه   دراه رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع
الاک الاک تلاصا   تلاصا وو   ربتعم   ربتعم یتناراک   یتناراک

191191
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یوضر ناسارخ  ناتسا  سخرس  کرمگ  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 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

6288233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عومجم 66 رد  یدحاو  هس  هاگتسد  یدحاو 6  ود  هاگتسد  یدحاو 16  کت  هاگتسد  دادعت 16  یریوصت  نوفیآ  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  حرشب  لنپ  ددع  روتینام و 38  یشوگ  هاگتسد 

1201030416000007 زاین :  هرامش 
سخرس کرمگ  هدننک :  رازگرب 

تسویپ هباشم  یاه  دک  ناریا  هارمهب  تسویپ  تاصخشم  حرش  هب  یریوصت  نوفیآ  - 
دشاب یم  هدنشورف  اب  یبناج  ینوناق و  یاه  هنیزه  یزادنا و  هار  بصن و  یاه  هنیزه  هیلک 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  66 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سخرس کرمگ  لک  هرادا  ینامزاس  لزانم  رد  بصن  لیوحت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  ماجنا  تاررقم  نیناوق و  قباطم  رظان و  ییاهن  دات  زا  سپ  باسح  هیوست 

9381911143 یتسپ :  دک  سخرس ،  ناتسرهش  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34521561-051  ، 34523450-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34523449-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدحاو یدحاو کتکت   هاگتسد   هاگتسد   1616 دادعت   دادعت یریوصت   یریوصت نوفیآ   نوفیآ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 192192
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جرک یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: 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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6288383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رنکسا  رتنیرپ و  هارمه  هب  لماک  حطس 3  رتویپماک  هاگتسد  4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091746000034 زاین :  هرامش 

جرک یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW2200 لدم  in 22 هنایار روتینام  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  هدوزفا ) شزرا  یهاوگ   ، تیلاعف زوجم   ، سیسات یهگا   ، یمسر همانزور   ، همانساسا  ) تکرش کرادم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3198764653 یتسپ :  دک  نایرافص ،  نابایخ  رهشلگ  یرتم  جرک 45  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34647057-026  ، 34643922-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34643922-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  هبعش 4  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6288403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنکسا رنکسا وو   رتنیرپ   رتنیرپ هارمه   هارمه هبهب   لماک   لماک حطس  33   حطس رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 193193

دانسا دانسا رنکسا   رنکسا روتینام -  -  روتینام  -  - P5P5 هنایار   هنایار سیک   سیک لانرتنیا - - لانرتنیا   SSDSSD  کسید کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 194194

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هجو چیه  هب   . دامن مالعا  تمیق  هعلاطم  زا  دعب  مادقا و  تسویپ  لیاف  قیقد  هعلاطم  هب  تبسن  افطل  مرتحم  هدننک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنک یمن  رغت  مالقا 

1101092293000006 زاین :  هرامش 
ناهفصا راهچ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CORSAIL یتراجت مان   BX لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا   SSD کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GREEN 2009 لدم  P5 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   GUANGDONGCHANGHONGELECTRICS هدنزاس عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225JN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 
راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک 

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

روشک اپورا  سالپ  نژیو  هدنزاس  عجرم  اپورا  سالپ  نژیو  هدننک  هضرع  عجرم   KODAK یتراجت مان   S2040 لدم دیفس  هایس و  یگنر و  دانسا  رنکسا  الاک :  مان 
A4 زیاس ناریا  هدنزاس 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ملاس  تروص  هب  رادیرخ  لحم  رد  لیوحت  ، لمح ، یریگراب هنیزه  ینوناق و  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8133775714 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  راهچ  هبعش  دابآ  سابع  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32351770-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32336587-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6288468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام رتویپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000485 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرشب  روتینام  رتویپماک و  - 

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

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

یدواد .دشابیم 09111005231  یمازلا  تساوخرد  قباطم  زاین  هب  خساپ  روتکافشیپ و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6288560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  50 هناماس  - تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  سیک  روتینام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005384000137 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تنیط کاپ  کباب  هدننک  هضرع  عجرم   DATIS هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DATIS یتراجت مان   B606 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هناماس  تسویپ  ینف  تاصخشم  تساوخرد و  مرف  تساوخرد و  دیرخ  کالم  هباشم و  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  اهالاک  هیلک  تسا .  هدنشورف  هدهعب  لقن  لمح و  هنیزه.دشاب  یم  دقن  رابتعا  هیلک 

سامت 09166113904 هرامش 

6177615394 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  یا -  هفرح  ینف و  راولب  رادیپس -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32277345-061  ، 32270100-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32275583-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 195195

ددع ددع   5050 هناماس   - - هناماس تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سیک   سیک وو   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 196196

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناغماد ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6288584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED چنیا روتینام 50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090386000031 زاین :  هرامش 

ناغماد ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

ناغماد رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3671671397 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  حتفم -  دیهش  نابایخ  ناغماد ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35246484-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35247062-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  چنیا چنیا 5050 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 197197
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون 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

6288768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ودشاب تسویپ  هصقانم  یمومع  طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  دیاب  یمالعا  تمیق  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسین لوبق  لباق  تسویپ  تاصخشم  زا  ریغ  هب  یراذگ  تمیق 

 ... رگشیامن و نیمات 
1101005427000036 زاین :  هرامش 

یرایتخبو لاحمراهچ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Pars EVO لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

ولگب هجوق  یدیرف  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   X.VISION یتراجت مان   2020TMU لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد  15 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
درک رهش  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  لیوحت :  لحم 

تکرش تسویپ  طیارش  نتشادن  تروص  رد  تسا  دنمشهاوخ.ددرگ  لاسرا  لیمکت و  امتح  تسویپ  لسکا  لیاف  ددرگ و  هعلاطم  امتح  اهتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09133835132 سامت هرامش  .دنشاب  ( ناریا ) لخاد تخاس  تسیاب  یم  اه  متسیس.هدیدرگ  یناسر  عالطا  تسویپ  رد  تاعالطا  یمامت  دینکن 

8817653161 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ترادا -  عمتجم  یناقلاط -  راولب  درکرهش -  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221563-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221601-038 :: 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

ددع6286797 یروتینام 60  ریز  ددع  رپلین 31  یتیریدم  یلدنص  ددع  سیلج 31 یسانشراک  هحفص 138)زیم  روتینام  ( روتینام

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

6286926( تسویپ طیارش  قبط  چنیا (  لاو 55  ویدیو  هحفص 64)روتینام  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

6286942LCD چنیا یصیخشت 24  یکشزپ  هحفص 138)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6287087Wide یرس  LCD هحفص 138)روتینام روتینام  ( روتینام

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

6287201isp لنپ یتناراگ  هام  لقادح 18  دشاب  نارهت  تکرش  لحم   mk600m لدم یجلا  روتینام 
دشاب هتشاد   hdmi تروپ دشاب  هتشاد 

هحفص 134) توص  ( توص

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

هحفص 138)رتویپماک6287385 روتینام  ( روتینام

یتراجت یتراجت مان   مان   2 0202020 TMUTMU  لدم لدم   inin   2 020 زیاس   زیاس هنایار   هنایار روتینام   روتینام  -  - GREENGREEN  یتراجت یتراجت مان   مان   Pars  EVOPars  EVO لدم   لدم هنایار   هنایار سیک   سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
X.VIS IONX.VIS ION

198198
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یریوصت6287504 تراظن  یاه  هناماس  زیهجت  تهج  روتینام  هاگتسد  سیک و 2  تینوی  هاگتسد  هحفص 88)9  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرزیل6287755 رگپاچ  - روتیتنام  - هحفص 138)سیک روتینام  ( روتینام

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

یزیمور6287761 تکارب  هاگتسد -  دادعن 20  هب  تسویپ ) تاصخشم  قبط   ) لماک هنایار  متسیس  - 
هاگتسد دادعن 100  هب  تسویپ ) تاصخشم  قبط   ) وزاب کتروتینام 

هحفص 138) روتینام  ( روتینام

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

هنایار6287858 دربراک  هعطق  هحفص 138)دربردام  روتینام  ( روتینام

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

رگپاچ6287866 روتینام ،  سیک ،  هحفص 138)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6287895 لیاف  قبط  سیک  هحفص 138)روتینام و  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6287898 لیاف  قبط  سیک  هحفص 138)روتینام و  روتینام  ( روتینام

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

یصیخشت6287900 یکشزپ  روتینام  هحفص 138)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 138)هنایار6287909 روتینام  ( روتینام

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

لیاف6288064 دات  تسا و  زاین  تسویپ  یاه  لیاف  قباطم  دروبیک  سوم و  روتینام و  دراه  رتویپماک 
الاک تلاصا  ربتعم و  یتناراک  یاراد  تسا  یمازلا  بعش  دیدزاب 

هحفص 138) روتینام  ( روتینام

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

یدحاو6288233 کت  هاگتسد  دادعت 16  یریوصت  نوفیآ  بصن  هحفص 138)هیهت و  روتینام  ( روتینام

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

رنکسا6288383 رتنیرپ و  هارمه  هب  لماک  حطس 3  هحفص 138)رتویپماک  روتینام  ( روتینام

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

دانسا6288403 رنکسا  روتینام -   - P5 هنایار سیک  لانرتنیا -  SSD کسید هحفص 138)دراه  روتینام  ( روتینام

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

یرتویپماک6288420 تازیهجت  هحفص 49)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روتینام6288468 هحفص 138)رتویپماک و  روتینام  ( روتینام

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

ددع6288560  50 هناماس  - تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  سیک  هحفص 138)روتینام و  روتینام  ( روتینام
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6288584LED چنیا هحفص 138)روتینام 50 روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6288664 تاصخشم  قبط  لاو  هحفص 64)ویدیودیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

لدم6288768  in 20 زیاس هنایار  روتینام   - GREEN یتراجت مان   Pars EVO لدم هنایار  سیک  دیرخ 
X.VISION یتراجت مان   2020TMU

هحفص 138) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنیزه6286928 دشاب 2- یم   KDT دنرب  KI-D15ST60F هتسبرادم نیبرود  هاگتسد  هس  رظندم  -1
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  اهنادنز  لک  هرادا  برد  ات  لمح 

هحفص 88) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6287933 یاه  نیبرود  متسیس  بصن  هحفص 88)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هبعش6288382 هتسبرادم  نیبرود  متسیس  هحفص 88)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6288405 نیبرود  متسیس  هحفص 88)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 163 ھحفص 156 

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


دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6287273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  دیاب  زاین  دروم  کرادم  تسویپ و  کرادم  مامت  نمض  رد  تسویپ )  تسیل  قبط   ) SSD دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003205000119 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  50 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیرفآادخ ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6288721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 AE203G-T i5 تاصخشم اب  سیک  نودب  هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091390000001 زاین :  هرامش 

نیرفاادخ ناتسرهش  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
AE203G-T i5 لدم  All in - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
نیرفآ ادخ  یقرش ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

.دوش دایز  ایو  مک  تسا  نکمم  مالقا  دادعت  انمض.ددرگ  یم  زیراو  هدنشورف  باسح  هب  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  الاک 7  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5464134156 یتسپ :  دک  شرورپو ،  شزومآ  هرادا  ولرامخرهش  نیرفآادخ  ناتسرهش  نیرفآ ،  ادخ  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44662436-041  ، 44663624-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44662799-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SSDSSD  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 199199

AE203G-T i5AE203G-T i5 تاصخشم   تاصخشم اباب   سیک   سیک نودب   نودب هنایار   هنایار نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 200200
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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 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

6288889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DisplaySize:22cpu:intelcorei5- رتالاب --) لسن 10و  ) all-in-one - MSI.Maya. Green- هاگتسد هیهت 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HDD:SSD250 GB- RAM:8GB-DDR4

1201001036000657 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

حرش هب  ربتعم  یتناراگ  هام  میظنت و 18  لباق  هیاپ  اب  سلریاو  سوم  ودروبیک  هارمه  هب  all-in-one - MSI.Maya. Green- هاگتسد هیهت 50  - 
DisplaySize:22-HDD:SSD250 GB- RAM:8GB-DDR4 (- - رتالاب لسن 10و  ) cpu:intelcorei5 تاصخشم

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  50 دادعت : 

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

تمیق داهنشیپ  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  کناب  رظن  دروم  ناکم  لیوحت  لحم  ات  لقن  لمح و  هنیزه  دشاب - -  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب قوف  تاصخشم  ساسا  رب 

 : 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

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنسیال6286910 هارمه  هب   Antivirus KES-Business-Advanced یدنبرکیپ بصن و  شورف ،
هربراک دص 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال6286995 هارمه  هب   Antivirus KES-Business-Advanced یدنبرکیپ بصن و  شورف ،
هربراک دص 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لصا6287020 دنارگل  تک 6  هکبش  لباک  -2  - هاگتسد ود   hfw4431tp-s-s4 لدم اوهاد  نیبرود  -1
هاگتسدکی  ws-c3750-48ps-poe لدم وکسیس  چیوس  -3  - یرتم هقلح 305 لانیجروا 3

هحفص 88) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6287213،ELK گال یرادهگن  تیریدم و  هناماس  زا  هخسن  یربهار 2  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ،
تسا هدیدرگ  باختنا  تمیق  نالعا  تهجو  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6287273SSD هحفص 156)دیرخ رازفا  ( رازفا مرن   مرن

DisplayS ize:22cpu:intelcorei5-DisplayS ize:22cpu:intelcorei5- رتالاب --) --) رتالاب وو   1010 لسن   لسن ) ) all- in-one -  MSI .Maya. Greenall- in-one -  MSI .Maya. Green -- هاگتسد هاگتسد   5050 هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
HDD:SSD250 GB-  RAM:8GB-DDR4HDD:SSD250 GB-  RAM:8GB-DDR4

20120 1
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یاه6287326 نیبرود  سا و  یپ  وی  هکبش ،  یرتویپماک  یاهرازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ 
هتسب رادم 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعالطا6287367 یروانف  تامدخ  تیریدم  ماظن  یزاس  هدایپ  هرواشم  رازفا و  مرن  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6287422WIN- GRAF رازفا هحفص 19)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

موادم6287582 شزومآ  زاریش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هلجم  هحفص 19)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربراک6287651 لنسرپ و 3  ددرت 65  نویساموتا  ینابیتشپرازفا  مرن  لماک  یزادنا  هحفص 19)هارورارقتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هخسن6287724 کی  اتبیس  رازفا  هحفص 19)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6287752Isms تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  یحارط  هحفص 19)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینف6287875 تاصخشم  قبط  هاتوک  مایپ  لاسرا  سیورس  تیریدمرازفا  مرن  ینابیتشپو  هعسوت 
تسویپ

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زوسن6287920 رگشیوپ  رازبا  هحفص 19)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا6287948 هیامرس  یاهاراد  کلمت  حرط  یرادباسح  رازفا  مرن  بصن  هحفص 19)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یمدرم6288035 طابترا  یایوگ  هحفص 19)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا6288397 تینما  تیریدم  متسیس  رازفا ی  مرن  متسیس  هئاراو  یزاس  هدایپ  ، یحارط هحفص 19)هرواشم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6288414WAF هاگتسد کی  هحفص 116)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هکبش6288416 تحت  ینابیتشپ  هحفص 49)رورس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روتینام6288468 هحفص 138)رتویپماک و  روتینام  ( روتینام

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

6288721AE203G-T i5 تاصخشم اب  سیک  نودب  هنایار  هحفص 156)نیمات  رازفا  ( رازفا مرن   مرن
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یلام6288743  ، یرادا هزوح  رد  هاگشناد  عماج  رازفا  مرن  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یروانف تراظن و  هجدوب و  ینابیتشپ ، ،

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6288782 یتنآ  یتینما و  رازفا  هحفص 19)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نواعت6288871 یراذگ  هیامرس  تنامض  قودنص  تیاس  بو  یحارط  هحفص 19)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6288889(-- رتالاب لسن 10و  ) all-in-one - MSI.Maya. Green- هاگتسد هیهت 50 
DisplaySize:22cpu:intelcorei5-HDD:SSD250 GB- RAM:8GB-DDR4

هحفص 156) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

هب6286927 ( ) تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  ) یریوصت تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 4  مالعتسا 
( دشاب یلخاد  هدش  هیهت  یالاک  یناریا  یالاکزا  تیامح  تهج 

هحفص 88) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6287038 تراظن  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 11)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت6287504 تراظن  یاه  هناماس  زیهجت  تهج  روتینام  هاگتسد  سیک و 2  تینوی  هاگتسد  هحفص 88)9  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6287625 تراظن  هناماس  هلاس  کی  یتناراگ  هارمهب  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 88)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6287721 تراظن  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، هیهت ، هحفص 88)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6286982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PT-VMZ61 لدم کینوساناپ  روتکژورپ  ویدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001203000028 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   PT-LB90EA لدم یتعنص  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلصا یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  ماجنا  یجنس  تلاصا  زا  سپ  هدننک  نیمات  هدنیامن  روضح  رد  لیوحت 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  یزادنا  هار  بصن و  لحم ، رد  لیوحت  هنیزه 

6613713334 یتسپ :  دک  ناریا ،  همیب  یماهس  تکرش  - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33240881-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33240880-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ینامزاس تسپ   45 5 حطس  2 هجرد )

یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003985000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6287175 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورپ  وئدیو  یزیمور و  هنایار  سیک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینامزاس ) تسپ   45 5 حطس  2 هجرد  ) یزکرم ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

روتکژورپ  وئدیو  یزیمور و  هنایار  سیک  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
66,400,000,000 یلام :  دروآرب 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,320,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزاسون لک  هرادا  لالقتسا ) ) یتسزهب نابایخ  یادتبا  ییاوهورین ) ) هاگشناد نابایخ  کارا   ، 3817964461 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یزکرم ناتسا  سرادم 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PT-VMZ61PT-VMZ61 لدم   لدم کینوساناپ   کینوساناپ روتکژورپ   روتکژورپ ویدیو   ویدیو ناونع : : ناونع 202202

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو وو   یزیمور   یزیمور هنایار   هنایار سیک   سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 203203

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 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

6287906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093631000273 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبط  الاک  ینف  تاصخشم  - 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  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

23942686-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6286982PT-VMZ61 لدم کینوساناپ  روتکژورپ  هحفص 160)ویدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژورپ6287175 وئدیو  یزیمور و  هنایار  سیک  هحفص 160)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژورپ6287906 هحفص 160)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " 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

6286926( تسویپ طیارش  قبط  چنیا (  لاو 55  ویدیو  هحفص 64)روتینام  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

تسویپ6288664 تاصخشم  قبط  لاو  هحفص 64)ویدیودیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 204204

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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تانبرک6287244 یلپ  سنج  یقرب  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 81) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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