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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 18

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   11 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   298هکس ,049,984298 اکیرمآ049,984, اکیرمآ رالد   452رالد , 140452 , تاراما140 تاراما مهرد   132مهرد ,620132 ,620

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,279هکس 040 , 000279, 040 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس344,900344,900رالد سیئوس کنارف   539,900539,900کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,159هکس 000 , 000159, 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع377,800377,800رالد ناتسبرع لایر   133,070133,070لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,107هکس 000 , 000107, 000 , وروی000 528وروی , 120528 , ژورن120 ژورن نورک   48,60048نورک ,600

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا23,597,00023,597,000یالط سیلگنا دنوپ   600دنوپ ,310600 نپاژ310, نپاژ نینی   دصکی   372دصکی ,200372 ,200

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((3333))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((219219))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 17  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 12  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 20  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 56  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 91

( یهگآ دادعت 20  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 94

( یهگآ دادعت 18  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 106

( یهگآ دادعت 23  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 119

( 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 4  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 136

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 137

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 138

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

( یهگآ دادعت 4  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 138

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 139

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 139

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 19  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 139

( یهگآ دادعت 5  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 146

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 146

( 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 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 147

( یهگآ دادعت 25  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 147

( 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  • 151

( یهگآ دادعت 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 155

( یهگآ دادعت 3  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 156

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 156

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

( یهگآ دادعت 28  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 156

( یهگآ دادعت 10  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 171

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

( یهگآ دادعت 19  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 177

( یهگآ دادعت 11  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 181

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 184

( یهگآ دادعت 28  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 186

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 210
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 210

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 210

( یهگآ دادعت 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 211

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 213

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 213

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 216

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تشد نیکشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9936 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/20هرامش زا   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لادتعا  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311669 :: هرازه هرازه تعاس 14/30دکدک    - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تشد نیکشم  رهش  حطس  کالما  یزیمم  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هژورپ 35/000/000/000  غلبم 

لایر  نیمضت 1/250/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزاسرهش  2 دیرگ یرادرب  هشقن  هبتر 2  اب  یرتمارگوتف  یرادرب و  هشقن   2 هبتر

:: سردآ سردآ

26215159-026 :: 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

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

یاه6309771 نیبرود  سا و  یپ  وی  هکبش ،  یرتویپماک  یاهرازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ 
نامزاس هتسب  رادم 

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کالما کالما یزیمم   یزیمم ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 214 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vg8w9kgcdqf3s?user=37505&ntc=6311669
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6311669?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

r4-1401/35 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم :: 1401/12/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شکدود زا  یجورخ  یاهرتماراپ  نیالنآ  یریگ  هزادنا  هاگتسیا  یزادنا  هار  بصن و   ، لمح ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  209/394/150/000 دروارب :

لایر  8/087/883/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تامدخ هرادا  مراهچ -  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

6471-07731316468 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.spgc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورین هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

nri.ac.ir :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لکتورپ  لیدبت  تیلباق  اب  ماهف 2  مدوم  زیهجت  نیکرتشم  راب  یریذپتیور  لوا : زاف  قرب ، تعنص  یزاسدنمشوه  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اب هدمآلمعهب  یاهیگنهامه  ًابقاعتم  و  هامرهم 1401 )  ) ورین هاگشهوژپ  رد  فیعض " راشف  نیکرتشم  راب  یریذپتیور  لوا : زاف  یزاسدنمشوه -  " هاگشیامن یرازگرب  وری 
رود هار  زا  تئارق   » یاهتولیاپ تسا  هدیدرگ  ررقم  ریناوت ، تکرش  نیون  یاهیروآنف  یزاسدنمشوه و  رتفد  ورین و  ترازو  قرب  عیزوت  لاقتنا و  رب  تراظن  یربهار و  رتفد 

.دوش ارجا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  دنچ  رد  دنراد » ار  لکتورپ  لیدبت  تئارق و  تیلباق  هک  ماهف 2  یاهمدوم  زا  هدافتسا  اب  روشک  رد  هبوصنم  لاتیجید  یاهروتنک 

یاهروتنک زا   IEC 62056-21 لکتورپ رب  ینتبم  ار  رظندروم  تاعالطا  دناوتب  هک  ود  ماهف  مدوم  تخاس  هنیمز  رد  لاعف  یاهتکرش  ییاسانش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن لاسرا  ( MDM  ) روتنک هداد  تیریدم  رازفامرن  هب   DLMS لکتورپ رب  ینتبم  تفایرد و  لاتیجید 

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: SGExpo@Nri.ac.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شکدود شکدود زازا   یجورخ   یجورخ یاهرتماراپ   یاهرتماراپ نیالنآ   نیالنآ یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسیا   هاگتسیا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، لمح لمح ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 22

لکتورپ لکتورپ لیدبت   لیدبت تیلباق   تیلباق اباب     22 ماهف   ماهف مدوم   مدوم زیهجت   زیهجت نیکرتشم   نیکرتشم راب   راب یریذپتیور   یریذپتیور لوا : : لوا زاف   زاف قرب ، ، قرب تعنص   تعنص یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه ناوخار   ناوخار ناونع : : ناونع 33

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093261000078 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرسارس  متشه  مراهچ و  هلول  طوطخ  زاگ  راشف  تیوقت  تاسیسأت  یاهرویسررچنال  رد  یدتاک  تظافح  هناماس  تخاس 7  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

لاقتنا تایلمع  جنپ  هقطنم  ناگنازرف  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  - ینیمخ ماما  هارگرزب   ، 7179896315 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاگ

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nidc.ir :: عبنم :: 1402/01/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

computerize torque/turn/time monitoring system لیذ :  حرش  هب  طوبرم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 102/600 وروی : )  دروآرب (  غلبم 

لیمکت هصقانم  رد  تکرش  نایضاقتم  طسوت  هک  یفیک  یبایزرا  یاهمالعتسا  رد  دوجوم  یاهرایعم  هب  طوبرم   ( 50  ) زایتما لقادح  بسک  ساسا  رب  یبایزرا  : شور 
.ددرگیم ماجنا  دوشیم ،

وروی   5,456 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : لوبق لباق  نیماضت  عاونا 
یزکرم کناب  ریعست  خرن  ساسارب  یکناب  یلایر  همانتنامض  یزرا  همانتنامض  یاج  هب  دنزاجم  یناریا  صاخشا  یتلود  تالماعم  نیمضت  هماننیئآ  هدام 9  هرصبت  قبط 

میلست نامز   ( www.sanarate.ir انس (  هناماس  رد  جردنم  یزرا  هلاوح  نوزوم  نیگنایم  شورف  خرن  لودج  زا  ءاصحا  لباق  امین  هناماس  یمالسا  یروهمج 
دنیامن هئارا  داهنشیپ 

.نآ یدعب  تاحالصا  خیرات 22/09/1394 و  هرامش 123402/ت 50659 ه  هب  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نیئآ  قباطم  یاه  همانتنامض 
یرافح یلم  تکرش  هدرپس  هوجو  زکرمت  ناونع  تحت  هرامش 4001114006376636  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  شیف  لصا  یزیراو  یاه  همانتنامض  صوصخ  رد 

 ( IR 350100004001114006376636 ابش هرامش  ناریا ( یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  دزن  ناریا 

- الاک یجراخ  تاکرادت  هرادا  نلاس 113 - لوا - هقبط  یتایلمع - هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ - راولب  زاوها -  :: سردآ سردآ
یروصنم یاقآ  / مارهب گنس  یاقآ 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلول هلول طوطخ   طوطخ زاگ   زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت تاسیسأت   تاسیسأت یاهرویسررچنال   یاهرویسررچنال ردرد   یدتاک   یدتاک تظافح   تظافح هناماس   هناماس تخاس  77   تخاس ناونع : : ناونع 44

computerize torque/turn/time monitoring systemcomputerize torque/turn/time monitoring system  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگزمره ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005482000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6311514 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401  رد  سابعردنب  سراف  جیلخ  ناتسرامیب  رد  یبآ  قیرح  یافطا  ریذپ و  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

لاس 1401 رد  سابعردنب  سراف  جیلخ  ناتسرامیب  رد  یبآ  قیرح  یافطا  ریذپ و  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  نیمات و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   6,277,216,805 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یعامتجا نیمات  نامرد  تیریدم  هاگدورف - نادیم  هر -) ) ینیمخ ماما  راولب  - سابعردنب  ، 7916993831 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناگزمره

:: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب ردرد   یبآ   یبآ قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   نیمات   نیمات یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 66
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 214 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/795v6raec2n2a?user=37505&ntc=6311514
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6311514?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

2001095611000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311578 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهمتسیس دود ، عفد  هیوهت و  یکیناکم و  یقرب و  تاسیسات  تاریمعت  یرادهگن و  یسدنهم  ینف و  تامدخ  ماجن  عوضوم  اب  هرامش 264  هصقانما  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکیناکم  یقرب و  تاسیسات  ریاس  قیرح و  افطاو  مالعا 

یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  زاریش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
، دود عفد  هیوهت و  یکیناکم و  یقرب و  تاسیسات  تاریمعت  یرادهگن و  یسدنهم  ینف و  تامدخ  ماجن  عوضوم  اب  هرامش 264  هصقانما  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یکیناکم  یقرب و  تاسیسات  ریاس  قیرح و  افطاو  مالعا  یاهمتسیس 
148,094,539,608 یلام :  دروآرب 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   7,410,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/03/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاریش  ، 7193689711 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  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

افطاو افطاو مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس دود ، ، دود عفد   عفد وو   هیوهت   هیوهت وو   یکیناکم   یکیناکم وو   یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یسدنهم   یسدنهم وو   ینف   ینف تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
یکیناکم یکیناکم وو   یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات ریاس   ریاس وو   قیرح   قیرح

77
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زاریش یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش 1186-1401 هصقانم  - B-1401/264-SH :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  تعاس 15/30  ات  رثکادح   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 15/30  ات  رثکادح   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311741 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10  هبنشود  زور   - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ریاس قیرح و  افطا  مالعا و  یاهمتسیس  دود ، عفد  هیوهت و  یکیناکم و  یقرب و  تاسیسات  تاریمعت  یرادهگن و  یسدنهم  ینف و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماس رد  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  دوخ  یزکرم  لرتنک  نامتخاس  اهلنوت ، اههاگتسیا و  هیلک  رد  هبوصنم  هژیوان  هژیو و  یکیناکم  یقرب و  تاسیسات 

دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  یاهتکرش  هب  ناوخارف 2001095611000034  هرامش  اب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت 
لایر دروآرب 148/094/539/608  غلبم 

هام راک 12  ماجنا  تدم  - 

همان یهاوگ  تازیهجت و  تاسیسات و  هبتر 5  رد  لقادح  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تیحالص  دات  همان  یهاوگ  نتشاد  هئارا  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینمیا  تیحالص  دات  ربتعم 

شیف ای  یکناب  همانتنامض  تروصب  دک  هدرپس 10805504742  باسح  هب  یدقن  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 7.410.000.000  غلبم 
ددرگ  یم  ذخا  یزیراو 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  تبون  ود  هنیزه 

زاریش یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب  لحم   :: سردآ سردآ

1456 اهدادرارق -  روما   07133922565 :: نفلت :: www.setadiran.ir https://shaffaf.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو
https://vendor.shiraz.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

افطا افطا وو   مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس دود ، ، دود عفد   عفد وو   هیوهت   هیوهت وو   یکیناکم   یکیناکم وو   یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یسدنهم   یسدنهم وو   ینف   ینف تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
یزکرم یزکرم لرتنک   لرتنک نامتخاس   نامتخاس اهلنوت   اهلنوت وو   اههاگتسیا   اههاگتسیا هیلک   هیلک ردرد   هبوصنم   هبوصنم هژیوان   هژیوان وو   هژیو   هژیو یکیناکم   یکیناکم وو   یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات ریاس   ریاس وو   قیرح   قیرح
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ناتسرل هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/21 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

lo.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/12/01 داهنشیپ : تلهم   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/12/07

6309568 :: هرازه هرازه :: 1401/12/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمولیک 10 یبیرقت لوطب  دابآ  مرخ  ناتسرهش  یمیحر  دیهش  زکرم  هب  نیسحاباب  لپ  – ناتسرل هاگشناد  گنیر  حرط  یشکلباک  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر هصقانم 471730000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

: دانسا تفایرد   :: سردآ سردآ
لوا هقبط  – تارباخم تیریدم  یزکرم  نامتخاس  (– ریت نادیم   ) نازابناج راولب  – یتخت نادیم  دابآ ـ  مرخ 

066-33353393 :: 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

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/4/99 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  زا  داتس : هناماس  زا  دانسا  شورف   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 09/12/1401 هبنش  هس  زور  تعاس 11:00  ات  خروم 02/12/1401 

tic.ir :: عبنم تعاس 12عبنم ات  رثکادح   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309929 :: هرازه هرازه تعاس 12:15دکدک    - 1401/12/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییایرد یاهلباک  یرونربیف  یبارخ  عفر  ینابیتشپ و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  270  ، 000  ، 000 دروآرب 000 ، 

زاگ تفن و  کی  هبتر  ای  تاطابترا  لقادح 4  هبتر  اب  ربتعم  تیحالص  زارحا  یدنب  هبتر  همانیهاوگ  یاراد  نامزمه  هک  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 : دانسا شورف  یاهب  هناماس 2001001022000056 - یعامتجا - هافر  راک و  نواعت ،  ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  هیدات  یهاوگ  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا 

نویلیم دصراهچ  درایلیم و  هدزای   ) 11  ، 400  ، 000 راک 000 ،  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  راک : عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  لایر - غلبم 15.000.000 
تشگرب لباقریغ  یکناب  همان  تنامض  تروصب  ار  قوف  غلبم  تسیاب  یم  نارگ  هصقانم  هکدشاب  یم  لایر  ( 

یوربور نادنخدیس ،  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ،  نابایخ  یناشن  هب  تالماعم  نویسیمک  یگنهامه  روما  تخاسریز –  تاطابترا  تکرش  رازگ :  هصقانم  یناشن   :: سردآ سردآ
هقبط 8 تخاسریز ،  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدنق ،  دیهش  نابایخ 

شورف دحاو  فکمه ،  هقبط  تخاسریز ، تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدنق ، دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخدیس ، لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ، یناشن  لیوحت 
دانسا

تخاسریز تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  قاطا 817  هقبط 8  رد  عقاو  تالماعم  نویسیمک  لحم  ییاشگزاب 

سامت 1456 زکرم   :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88466779 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد گنیر   گنیر حرط   حرط یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 99

ییایرد ییایرد یاهلباک   یاهلباک یرونربیف   یرونربیف یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1010
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لیبدرا هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/37 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ar.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک هکبش  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/38 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ar.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون وفاک  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک هکبش   هکبش یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 111 1

یرون یرون وفاک   وفاک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

21-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kv.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم هناگ  زکارم 3  مامت  همین   FTTH و BTS یسرتسد یاه  ربیف  یاه  حرط  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001093322000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311742 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون  ربیف  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  اوشیپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرون ربیف  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,100,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اوشیپ  ، 3381713115 یتسپ :  دک  اوشیپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FTTHFTTH  وو   BTSBTS یسرتسد   یسرتسد یاه   یاه ربیف   ربیف یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1313

یرون یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1414
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ردصیلع یتحایس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناتمگه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگشیامن هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  لوا  هقبط  هرامش 40  راک  هرادا  یوربور  دیشر   ، هجاوخ راولب  رد  عقاو  تکرش  نیا  لحم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

اهدادرارق روما   08138276056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/12/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309699 :: هرازه هرازه :: 1401/12/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدننار ییامنهار و  مئالع  ولبات و  بصن  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگشیامن رگشیامن هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات بصن   بصن یارجا   یارجا 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 214 ھحفص 14 
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زاریش هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/12/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310031 :: هرازه هرازه :: 1401/12/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هریغ ینمیا و  هناوتسا  خیم  لگ  ریگتعرس  لیبق  زا  هقطنم  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  بصن  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001001551000275 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310315 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سابعردنب  - ناجریس زاریش و  - ناجریس یاهروحم  رد  یسرجوین )  ) ینتب یکیفارت  هدننکادج  ظافح  بصن  لمح و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سابعردنب  - ناجریس زاریش و  - ناجریس یاهروحم  رد  یسرجوین )  ) ینتب یکیفارت  هدننکادج  ظافح  بصن  لمح و  هیهت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
50,170,594,504 یلام :  دروآرب 

لایر   2,508,529,725 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک  ، 7618846846 یتسپ :  دک  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  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

ریگتعرس ریگتعرس لیبق   لیبق زازا   هقطنم   هقطنم حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1717

اهروحم اهروحم ردرد   یسرجوین ) ) یسرجوین  ) ) ینتب ینتب یکیفارت   یکیفارت هدننکادج   هدننکادج ظافح   ظافح بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت 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 214 ھحفص 15 
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نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001551000274 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310317 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک  ناتسرهش  هزوح  رد  لیردراگ ) یزلف (  ظافح  ریمعت  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامرک  ناتسرهش  هزوح  رد  لیردراگ ) یزلف (  ظافح  ریمعت  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
30,270,556,400 یلام :  دروآرب 

لایر   1,513,527,820 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک  ، 7618846846 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  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

ناتسزوخ ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005526000094 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310364 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هچفانع )  رکش  هیفصت  هداج  تلافسآ  یزاسهب و  لحم  زا  هچفانع (  رکش -  هیفصت  روحم  رد  ناملس  لاناک  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تلافسآ تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یکیفارت مئالع  ینمیا و  تازیهجت 

کچوک  هینبا 
88,756,229,567 یلام :  دروآرب 

لایر   4,438,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/03/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسزوخ یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  سردم - دیهش  راولب  هیناما - زاوها -  ، 6133763114 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

هزوح هزوح ردرد   لیردراگ ) ) لیردراگ یزلف (  (  یزلف ظافح   ظافح ریمعت   ریمعت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1919

 ( ( هداج هداج تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسهب   یزاسهب لحم   لحم زازا   روحم   ( ( روحم ردرد   لاناک   لاناک ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 214 ھحفص 16 
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/29 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم تعاس 8:30عبنم  :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311656 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/12/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   24/042/575/500 دروارب : زاره  روحم  رد  یرتم  ات 6  یلصفم 3  ینتب  یسرجوین  بصن  لمح و  هیهت ،  -1

لایر  20/916/282/293 دروارب : رایرهش  نارهت  روحم  رد  کماداب  لپ  یزاس  نمیا  لودج و  اب  ریسم  یزاسادج  یسدنه ،  حالصا  - 2

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001090723000191 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311734 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دصرد  25 تخادرپ =  شیپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیریدم نامزاس  یرادهار  هینبا و   5 زاین = دروم  هبتر  لقادح 

راک  هرادا  تیحالص  دات  همانیهاوگ 
ناتسزوخ  ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نویسادنوف  ثادحا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

91,629,537,540 یلام :  دروآرب 

 3,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,582,477,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش هرامش 3  نامتخاس  ینوناق  یکشزپ  بنج  بالقنا  نابایخ  زاوها   ، 6134973493 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

لپلپ یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   لودج   لودج اباب   ریسم   ریسم یزاسادج   یزاسادج یسدنه ،  ،  یسدنه حالصا   حالصا - - 22  - - یرتم یرتم   66 اتات   یلصفم  33   یلصفم ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ،  ،  هیهت -- 11 ناونع : : ناونع 2 12 1

رهش رهش حطس   حطس ردرد   ریسم   ریسم یامنهار   یامنهار یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   نویسادنوف   نویسادنوف ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 214 ھحفص 17 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001099936000087 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:30هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:30عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311762 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورتم  یرچلیو  تیگ  تنیباک  هاگتسد  دادعت 37  یزادنا  هار  بصن و  تست و  لمح ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هموح  نارهت و  یرهش  نهآ  هار  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ورتم یرچلیو  تیگ  تنیباک  هاگتسد  دادعت 37  یزادنا  هار  بصن و  تست و  لمح ، دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,180,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1402/06/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ورتم ورتم یرچلیو   یرچلیو تیگ   تیگ تنیباک   تنیباک هاگتسد   هاگتسد دادعت  3737   دادعت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تست   تست لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 214 ھحفص 18 
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مشق دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناتسزوخ داصتقا   :: عبنم تیاغلعبنم زا 1401/12/7   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309771 :: 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 دروآرب 15.529.714.200 

مشق  هبعش  تلم  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  لایر  نیمضت 780.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هب یهگآ  راشتنا  تبون  ره  هنیزه  تاطابترا -  تاعالطا و  یروآ  نف  زا  یا  هخاش  ای  رازفا  مرن  تخس و  تامدخ  هنیمز  رد  اتفا  زوجم  لایر -  دانسا 1.500.000  هنیزه 

دشاب یم  هدنرب  هدهع 

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

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093261000070 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 2  هصقانم  - سراف ناتسا  - زاگ لاقتنا  تایلمع  جنپ  هقطنم  - زاگ لاقتنا  تاسیسأت  کینورتکلا  تظافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

تایلمع جنپ  هقطنم  ناگنازرف  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  - زاریش  ، 7179896315 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاگ لاقتنا 

:: 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

نامزاس نامزاس 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 2424

زاگ زاگ لاقتنا   لاقتنا تاسیسأت   تاسیسأت کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح 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 214 ھحفص 19 
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هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093261000069 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی  هرامش  هصقانم  - سراف ناتسا  - زاگ لاقتنا  تایلمع  جنپ  هقطنم  - زاگ لاقتنا  تاسیسأت  کینورتکلا  تظافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

تایلمع جنپ  هقطنم  ناگنازرف  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  - ینیمخ ماما  هارگرزب  - زاریش  ، 7179896315 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاگ لاقتنا 

:: 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

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090378000321 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6311576 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد  تسارح  تیریدم  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  هب  طوبرم  زاس  هریخذ  رورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رد جردنم  ینف  طیارش  ساسا  رب  ٌافرص  هاگشناد (  تسارح  تیریدم  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  هب  طوبرم  زاس  هریخذ  رورس  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
 ( هصقانم طیارش  هرامش 1  لودج 

لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن  لیوحت  هاگشناد  هناخریبد  هب  دانسا  ییاشگزاب  زا  لبق  ار  یکناب  شیف  ای  همانتنامض  لصا  یتسیاب  نایضاقتم  نیمضت :  تاحیضوت 

08:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم هناخریبد  ود  هرامش  نامتخاس  یزکرم  داتس  ناهفصا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   ، 8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ لاقتنا   لاقتنا تاسیسأت   تاسیسأت کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 2626

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس هبهب   طوبرم   طوبرم زاس   زاس هریخذ   هریخذ رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 214 ھحفص 20 
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دهشم یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094994000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311797 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

یناشن  شتا  مزاولو  تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
19,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   950,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  نامزاس  لیوحت  دیاب  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1402/03/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یتارارح یتارارح نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 214 ھحفص 21 
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6309456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط   ) یعونصم شوه  ساسا  رب  ادهش  یایاصو  هناماس  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000121 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
هناماس 1 دادعت : 

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

دامرف لصاح  سامت  ییاضر  مناخ  راکرس  هرامش 83232649  اب  تسویپ  لیاف  هعلاطم  زا  سپ  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

88823756-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ادهش ادهش یایاصو   یایاصو هناماس   هناماس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6309538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001353000001 زاین :  هرامش 

ناریا همیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

رفن 1 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: زاین دروم  دراوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکیتامروفنا تامدخ  تیحالص  همانیهاوگ  -

یا هنایار  رازفا  مرن  تبث  همانیهاوگ  - 
( رازفا مرن  تاعالطا (  یروانف  دیلوت  یرادرب  هرهب  هناورپ  - 

روشک یا  هنایار  یفنص  ماظن  زوجم  - 
ناریا همیب  یماهس  تکرش  اب  هنیمز  نیا  رد  یراکمه  لاس  هقباس 5  لقادح  - 

3417749135 یتسپ :  دک  باتهم ،  امنیس  بنج  یناقلاط  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33868132-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33577985-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3030
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6309551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد تینما  یا و  هرواشم  تامدخ  هئارا  هکبش و  یا ،  هنایار  تازیهجت  اه و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ینابیتشپ ،  یرادهگن ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  هزوح 

1101094953001362 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

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

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

یروانف هزوح  رد  تینما  یا و  هرواشم  تامدخ  هئارا  هکبش و  یا ،  هنایار  تازیهجت  اه و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ینابیتشپ ،  یرادهگن ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  تاطابترا  تاعالطا و 

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34456876-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد تینما   تینما وو   یایا   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   هکبش   هکبش یایا ،  ،  هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   اهاه   متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ یرادهگن ،  ،  یرادهگن ناونع : : ناونع
تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف هزوح   هزوح

3131
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زاوها یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GIS کالما و یزیمم  هزوح  رد  تراظن  شزومآ و  هرواشم ، ینف  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090723000076 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیتامروفنا  هبتر  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب طبترم  دیاب  تکرش  یراک  هنیمز 

دشاب یم  یمازلا  یدنب  هبتر  هگرب  سیسات و  تارغت ، یهگآ  نیرخآ  یرازگراب 

6133833159 یتسپ :  دک  زاوها ،  یرادرهش  نهآ  هار  هشوت  رابنا  یوربور  هاپس  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33799160-061  ، 33335076-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335076-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GISGIS وو   کالما   کالما یزیمم   یزیمم هزوح   هزوح ردرد   تراظن   تراظن وو   شزومآ   شزومآ هرواشم ، ، هرواشم ینف   ینف تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232
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نارهت یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیا ریغ  رد  دنیامن  تبث  تمیق  دنناوتیم  تابساحم  ناوید  دات  دروم  ناگدننک  نیمات  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیم لاطبا  تمیق  تروص 

1101001051000326 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
یلام ملیفورکیم  1 دادعت : 

1402/04/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلا لاس 1390  زا  دشاب  یم  گرب  دادعت 1/220/000  نارهت )   ) روشگ تابساحم  ناوید  هیدات  دشاب  یم  یمازلا  هدش  هتساوخ  کادم  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمطاف نادیم  کرادم  لحم  یدابا 09127953196  دعس  یاقا  اب  یگنهامه   1399

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309943 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رامول ناویا و  هردب ,  نارلهد ,  نارهم ,  یحاون  زاگ  تارادا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 43/179/559/700  غلبم 

لایر  نیمضت 2/158/990/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دیرخ 2/500/000  غلبم 

رایرهش داتسا  شبن خ  یراکریمعت  راولب  رون  مایپ  هارراهچ  مالیا   :: 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

نیا نیا ریغ   ریغ ردرد   دنیامن   دنیامن تبث   تبث تمیق   تمیق دنناوتیم   دنناوتیم تابساحم   تابساحم ناوید   ناوید دات   دات دروم   دروم ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ددرگیم ددرگیم لاطبا   لاطبا تمیق   تمیق تروص   تروص

3333

تارادا تارادا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434
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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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6309957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم   WIN- GRAF رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091578000351 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 : 

1402/01/09 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

یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هسسوم یزرواشک  جیورت  شزومآ و  هسسؤم  هکبش  یرادهگن  سیورس و  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003277000023 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  هرامش 66430438  هب  یحتف  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66940767-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WIN-  GRAFWIN-  GRAF  رازفا رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3535

هسسوم هسسوم یزرواشک   یزرواشک جیورت   جیورت وو   شزومآ   شزومآ هسسؤم   هسسؤم هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  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

6310419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کمایپ طقف  -- 09123240642- تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  یاه  نیبرود  ریواصت  تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000466 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون ناوخ  کالپ  نیبرود  اب  گنیکراپ  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

وتکادام دنمشوه  هناماس  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

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

02163146105 -- تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هتسبرادم  یاه  نیبرود  ریواصت  تیریدم  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1402 رد  ینیرفآراک  یتیریدم و  یزاجم  یشزومآ  یاه  هرود  یرازگرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001354000149 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اهشزومآ ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34645819-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3737

14021402 لاس   لاس ردرد   ینیرفآراک   ینیرفآراک وو   یتیریدم   یتیریدم یزاجم   یزاجم یشزومآ   یشزومآ یاه   یاه هرود   هرود یرازگرب   یرازگرب ناونع : : ناونع 3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا همانراک  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000193 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1402/12/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  بسح  رب  هپس  کناب  نایرتشم  هاگشاب  رازفا  مرن  ارجا  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000876 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

تعاس / رفن 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تادنتسم  بسح  رب  هپس  کناب  نایرتشم  هاگشاب  رازفا  مرن  ارجا  یحارط و   :: 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

35911664-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینمیا ینمیا همانراک   همانراک هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 3939

کناب کناب نایرتشم   نایرتشم هاگشاب   هاگشاب رازفا   رازفا مرن   مرن ارجا   ارجا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4040

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6311603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسکی تدم  هب   ISMS رازفا مرن  تاعالطا و  تینما  تیریدم  متسیس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050278000047 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815838173 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  راهب  هچوک  شب  نارادساپ  راولب  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33363088-011  ، 3336353-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33368622-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یا  هقطنم  قرب   :: 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 18 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم و اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب   PAM ناراکنامیپ درکراک  رب  تراظن  هناماس  ءاقترا  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  اضما 

1101001132000424 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دشاب  یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ISMSISMS رازفا   رازفا مرن   مرن وو   تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4141

PAMPAM  ناراکنامیپ ناراکنامیپ درکراک   درکراک ربرب   تراظن   تراظن هناماس   هناماس ءاقترا   ءاقترا یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4242

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

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

6310489( لرتنک سسکا   ) ددرت لرتنک  هژورپ  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 106) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لنسرپ6311167 600 ددرت نویساموتارازفا  مرن  یاهمتسیسینابیتشپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 106) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رادم6311264 یاه  نیبرودو  یتارباخم  یاه  متسیس  رازفا  تخس  رازفا ،  مرن  یناسر  زور  هب  یراذگاو 
ردانب هتسب 

هحفص 119) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

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

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

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

6309561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا زاین  دروم  تسویپ  مالعتسا  مرف  قباطم  الاک   - تسا هباشم  دک  ناریا  - P.L.C CARD SCHNEIDER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001266 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P.L.C CARD SCHNEIDERP.L.C CARD SCHNEIDER ناونع : : ناونع 4343

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلکوت 09124964464 بانج  اب  رتشیب  تعالطا  تهج   . تسا هباشم  دک  ناریا  دشاب  یم  تسویپ  کرادم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000416 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 214 ھحفص 32 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sv9dzvgh27zy3?user=37505&ntc=6309839
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6309839?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  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

6310208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- یجرب  09122717128 -- تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  -- هاگتسد رلرتنک 2 متسیس  -- ددع ناوختراک 4 هیاپ  -- ددع ناوختراک 31 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- اتیا  - کمایپ طقف  09126948955  - تاحیضوت دیدزاب و  تهج 

1101001010000467 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  سراپ  هدنزادرپ  اسرد  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GAC700N لدم یناریا  روتوم  اب  ناوختراک  هارمه  هب  میس  یب  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
سراپ هدنزادرپ  اسرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هاگتسد 31 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدزاب و تهج  - یجرب  09122717128 -- تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  -- هاگتسد رلرتنک 2 متسیس  -- ددع ناوختراک 4 هیاپ  -- ددع ناوختراک 31  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کی هجرد  یناریا  یالاک  - دشابیم یبتک  تنامض  یزادنا و  هار  بصن و  اب  اههاگتسد  هیلک  - اتیا  - کمایپ طقف  09126948955  - تاحیضوت

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رلرتنک رلرتنک متسیس   متسیس ---- ناوختراک   ناوختراک هیاپ   هیاپ  --  -- ناوختراک ناوختراک ناونع : : ناونع 4545

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هنایار  یفنص  نامزاس  همانیهاوگ  تاصخشم  - اتفا تامدخ  هزوح  رد  تیلاعف  هناورپ  - کیتامروفنا تامدخ  تیحالص  همانیهاوگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اب 09177703863 سامت 

1101004047000455 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  سوت  نایوپ  فرژ  یسدنهم  یتاقیقحت  تکرش  یتراجت  مان   Kavan-1010 لدم واک  فرژ  ینامزاس  هکبش  تراظن  گنیروتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
سوت نایوپ  فرژ  یسدنهم  یتاقیقحت 

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

ناتستشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یا هنایار  یفنص  نامزاس  همانیهاوگ  تاصخشم  - اتفا تامدخ  هزوح  رد  تیلاعف  هناورپ  - کیتامروفنا تامدخ  تیحالص  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34255280-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

واک واک فرژ   فرژ ینامزاس   ینامزاس هکبش   هکبش تراظن   تراظن گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4646
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: 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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتوم  STEP ویارد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000551 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
زمرت یاراد  اتلد  روتوم  رورس  - 

A2-1000W-3R-B
زاف کت 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  یلخاد 4400  نفلت 02634915960  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100940-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتوم روتوم   STEPSTEP  ویارد ویارد ناونع : : ناونع 4747
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ناتسچولب ناتسیس و  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون 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

6310875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هدش  تبث  دک  ناریا  تسا  رکذب  مزال  تسویپ  تاصخشمو  یصوصخ  طیارش  قبط   tcs هلر پیرت و  هلر  هاگتسد  دیرخ 80  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ارون 09153497067 سدنهم  سانشراک.دشابیم  هباشم  هناماس 

1101001503000549 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم  لرتنک  ولبات  دربراک   7PA2742-0AA00-1 لدم پیرت  هلر  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک یراذگاو  .تسا  یمازلا  هناماس  رد  طبترم  بسک  هناورپ  ایو  یرادرب  هرهب  هناورپ  مامضناب  سامت  هرامش  تمیق ،  زیلانا  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هتساوخ  کرادم  هئارا  هب  طونم 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

tcstcs هلر   هلر وو   پیرت   پیرت هلر   هلر هاگتسد   هاگتسد   8080 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848
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مود 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 17 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میظنت و یلام  ینف و  تاداهنشیپ  توسویپ  یاه  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .CONTROL SYS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب 

1101097224000393 زاین :  هرامش 
مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

سراپ هراتس  دنمشوه  قفا  هدننک  هضرع  عجرم   Loxone یتراجت مان   MINISERVER GEN1 لدم متسیس  لرتنک  یس  لا  یپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  میظنت و  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  توسویپ  یاه  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .CONTROL SYS :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  هاگشیالاپ   :: 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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6311020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ELECTRICAL PANEL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000527 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یناگرزاب و هدننک  هضرع  عجرم   LINEAR POTENTIOMETER TRANSDUCER یتراجت مان   TMI 0900 004 221 210 لدم یطخ  رتمویسناتپ  الاک :  مان 

نایدیشر یتعنص  نویساموتا 
ددع 10 دادعت : 

1402/01/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا  avl رد تبث  یهاوگ  ندومن  تسویپ.ددرگیم  لاسرا  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  الاک و  حرش  دشابیم -  هباشم  هدش  هئارا  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یمازلا  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپدشابیم 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314332-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متسیس متسیس لرتنک   لرتنک یسیس   لالا   یپیپ   ناونع : : ناونع 4949

ELECTRICAL PANELELECTRICAL PANEL ناونع : : ناونع 5050
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ناتسزوخ یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6311199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسا هدنشورف  اب  لقن  لمح و  بصن و  هنیزه  - تسویپ یتساوخرد  لیاف  تاصخشم  یمامت  اب  قباطم  رورس  قاتا  یامد  رلرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101000231000118 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  اریو  تعنص  نارشیپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SRC3.1 لدم امد  هدهاشم  تبث و  یریگ و  هزادنا  دربراک   PLC امد روتینام  الاک :  مان 
اریو تعنص  نارشیپ  هدننک  هضرع  عجرم 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6153859984 یتسپ :  دک  سدق ،  نابوتا  بالقنا و  نابایخ  نیب  - بالقنا یوک  - زاوها - ناتسزوخ زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33770006-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770045-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس رورس قاتا   قاتا یامد   یامد رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 5151

هیذغت هیذغت عبنم   عبنم -- یکیرتکلا یکیرتکلا جنس   جنس شاعترا   شاعترا رسویدسنارت -  -  رسویدسنارت یطخ --  --  یطخ رتمویسناتپ   رتمویسناتپ لانگیس   لانگیس رگشزادرپ   رگشزادرپ ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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vibration monitoring تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  تسویپ  دشاب ،  یم  هباشم  دکناریا 

1101092625000799 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

یتعنص نویساموتا  یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم   SIGNAL CONDITIONER یتراجت مان   MUK 350-4 لدم یطخ  رتمویسناتپ  لانگیس  رگشزادرپ  الاک :  مان 
نایدیشر

ددع 2 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم  شزرل  روسنس  لانگیس  هدننک  تیوقت   ABA160 Casing رسویدسنارت الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم  شزرل  روسنس  لانگیس  هدننک  تیوقت   AB11113 رسویدسنارت الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم  لدم 225-000-202-144  یکیرتکلا  جنس  شاعترا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم  لرتنک  ولبات  دربراک   RPS 6U لدم هعطق  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم   CP104 لدم راشف  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم  لدم 001-000-450-204-012-000-402-111  یکیرتکلا  جنس  شاعترا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

vibration monitoring :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  تسویپ  دشاب ،  یم  هباشم  دکناریا 

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

31665084-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  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 15 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یضرف دک  ناریا   - تسویپ تاصخشم  قبط  لاس  روینوی  رتست  مارگ ر و  ورپ  ددع   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000218 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طابترا نیما  هدننک  هضرع  عجرم   SEPURA هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   SEPURA یتراجت مان   SRG3900 لدم تباث  میس  یب  مارگورپ  لباک  الاک :  مان 

ناتسزوخ
ددع 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یضرف دک  ناریا   - تسویپ تاصخشم  قبط  لاس  روینوی  رتست  مارگ ر و  ورپ  ددع   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسروینوی لاسروینوی رتست   رتست وو   رمارگورپ   رمارگورپ ددع   ددع   11 ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6311676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاچ رس  لنپ  رکیب  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001753 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لایس ورتپ  سراپ  وردیه  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  وردیه  یتراجت  مان   HP-WHCP-XXX لدم زاگ  تفن و  عیانص  یهاچرس  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/28 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیور .تسا  دات  دروم  دنبکآ  یلصا و  یالاک  طقف.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هدوب و  یراذگراب  کرادم  ینف  دات  باختنا و  کالم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسارجالا مزال  تامازلا  مرف  .تسا  یمازلا  یضاقتم  هرادا  سانشراک  دات  و 

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

43230173-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یهاچ یهاچ رسرس   لنپ   لنپ رکیب   رکیب یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دورود رگراک  ءادهش  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6309584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  یناشنشتآ  پمپ  رتسوب  جیکپ  هیال  هداتسیا 3 یدومع  رتیل  تیفرظ 5000 اب  بآ  هریخذ  نلیتا  یلپ  نزخم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090844000017 زاین :  هرامش 

دورود رگراک  ءادهش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دیواج تراجت  ایدرب  هدننک  هضرع  عجرم   FCDT یتراجت مان   MAG-11 لدم یناشن  شتآ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

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

دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرارب تایلام  امرفراک  – یندم  تیلوئسم  همیب  هیلخت –  لحم –  ات  لاقتناو  لمح  یریگراب –  هب  طوب  رم  یاه  هنیزه  هیلک   --- یزادنا هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  راک  نامیپ  هدهعرب  هریغ  ینوناق و  تاروسک  یعامتجا و  نیمات  همیب  باسحاسافم  هدوزفا – 

6881895715 یتسپ :  دک  رگراک ،  یادهش  هاگنامرد  یسودرف  نابایخ  یتشهب  دیهش  یوک  دورود  ناتسرل  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43230245-066  ، 43232973-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43232973-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یناشنشتآ   یناشنشتآ پمپ   پمپ رتسوب   رتسوب جیکپ   جیکپ هیال   هیال هداتسیا  33 هداتسیا یدومع   یدومع رتیل   رتیل 50005000 تیفرظ   تیفرظ اباب   بآبآ   هریخذ   هریخذ نلیتا   نلیتا یلپ   یلپ نزخم   نزخم ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالعا لنپ  رشالف  غارچوریژآ  عبرمرتم  40 لقادح تهج   CO2, یرهشزاگ تشن  قیرح  مالعا  متسیس  ددع  یزادنا 5 هار  بصن  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناشنشتآدحاو هب  لاصتا  تیلباق  یجورخ  16 اب قیرح 

1101092935001045 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

دوش هتفرگ  سامت   14 تعاس ات  یرادا  یاهزوررد  یداباروح  یاقا   66055145 هرامشاب سامت  دیدزاب و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66025062-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالعا نالعا لنپ   لنپ رشالف   رشالف غارچوریژآ   غارچوریژآ عبرمرتم   عبرمرتم 4040 لقادح لقادح تهج   تهج   CO2CO2 ,, یرهشزاگ یرهشزاگ تشن   تشن قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ددع   ددع 55 یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
یناشنشتآدحاو یناشنشتآدحاو هبهب   لاصتا   لاصتا تیلباق   تیلباق یجورخ   یجورخ 1616 اباب قیرح   قیرح

5656
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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   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  تادنتسم  قبط  یردیح  دیهش  کینیلک  یلپ  نامتخاس  قیرح  یافطاو  مالعا  متسیس  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093100000026 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دشاب یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  هدش  تیحالص  نعت  لاعف  یاهتکرش  تسیل  رد  تکرش 
دیدزاب مرف  لیوحت  لیمکت و 

تنیط نیما  یاقآ   09121957592 زکرم نیارواشم 
تسویپ هب  تایلمع  حرش  دادرارق و  سیون  شیپ 

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

66475201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66475201-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ هبهب   تادنتسم   تادنتسم قبط   قبط یردیح   یردیح دیهش   دیهش کینیلک   کینیلک یلپ   یلپ نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح یافطاو   یافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5757
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا تازیهجت  مزاول و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000167 زاین :  هرامش 

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

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجنرب یجنرب سنج   سنج یناشن   یناشن شتآ   شتآ فکفک   لزان   لزان ناونع : : ناونع 5858
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ناهفصا ناتسا  هجیولع  هبعش  یعامتجا  نیمات   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باهذ بایا و  ارجا و  الاک  لاسرا  هنیزه  .تسویپ  لیاف  ( هحفص ود   ) حرشب هارمه  هب  امد  روسنس  یترارح و  ، دود روتکتد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب 

1201092167000003 زاین :  هرامش 
هجیولع هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم ینف  دحاو  طسوت  تکرش  دیئات   ، لاصتا یاهلباک  ژارتم  قیقد  مالعا  تکرش و  طسوت  هبعش  زا  یروضح  دیدزاب  ، تسویپ لیاف  حرشب  تاصخشم  - 
 . دشاب یم  هجیولع  هبعش  ءارجا  لحم  ددرگ .  لاسرا  تامدخ  الاک و  زیر  تروص  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  ، نامزاس

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

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

03142413340 یگنهامه 03142412620 -  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8551743777 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  - یتشهب دیهش  راولب  هجیولع - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42412008-031  ، 42412620-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42412008-031 :: 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

امد امد روسنس   روسنس وو   یترارح   یترارح ،، دود دود روتکتد   روتکتد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959
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هیوفاشف یادهش  یمومع  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6310289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  یمازلا  دنب 9-8-7-6-5-4  تیاعر  تسویپ  لیاف  قبط  هاگنامرد  تهج  یناشنشتا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت هرامش   09109204623 .ددرگیم عوجرم 

1101094806000030 زاین :  هرامش 
هیوفاشف یادهش  یمومع  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

لاچوت شتآ  سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لوسپک   kg 5 تیفرظ زاگ  لکش  لاعتشا  لباق  یاهزاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لوسپک 13 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   kg 9/7 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لاچوت شتآ  سرداد 
ردنلیس 13 دادعت : 

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

دشاب یم  یمازلا  دنب 9-8-7-6-5-4  تیاعر  تسویپ  لیاف  قبط  هاگنامرد  تهج  یناشنشتا  لوسپک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1388977473 یتسپ :  دک  هیوفاشف ،  هاگنامرد  یلصم  هیوفاشف خ  دابا  نسح  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56804652-021  ، 56804665-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56804662-021 :: 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

یناشنشتا یناشنشتا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 6060
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راسناوخ هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6310378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هئارا  یروضح و  دیدزاب.دشابیم  تسویپ  تسیل  ود  حرش  هب  یتساوخرد  تامدخ  اهالاک.دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا یمازلا  روتکاف 

1101092322000010 زاین :  هرامش 
راسناوخ هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس نمیا  بایدر  هدننک  هضرع  عجرم  احاس  یتراجت  مان   SAHA600 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  ریژآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/05 زاین :  خیرات 
نایناریا رتسگ  ایرد  هدننک  هضرع  عجرم   zeta یتراجت مان   FEHR2000 لدم الاب  ترارح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/05 زاین :  خیرات 

راسناوخ رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  یروضح و  دیدزاب.دشابیم  تسویپ  تسیل  ود  حرش  هب  یتساوخرد  تامدخ  اهالاک.دشابیم و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8791615831 یتسپ :  دک  ینایرد ،  هچوک  ماما - نابایخ  راسناوخ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57772773-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57773200-031 :: 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

ترارح ترارح مالعا   مالعا روتکتد   روتکتد  - - یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا ریژآ   ریژآ ناونع : : ناونع 6161
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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   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  تادنتسم  قبط  یردیح  دیهش  کینیلک  یلپ  نامتخاس  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093100000027 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دشاب یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  هدش  تیحالص  نعت  لاعف  یاهتکرش  تسیل  رد  تکرش 
دیدزاب مرف  لیوحت  لیمکت و 

تنیط نیما  یاقآ   09121957592 زکرم نیارواشم 
تسویپ هب  تایلمع  حرش  دادرارق و  سیون  شیپ 

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

66475201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66475201-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  مریمس  هبعش  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 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

6310418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6262

 - - قیرح قیرح مالعا   مالعا هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم یدیسا - - یدیسا ژراش   ژراش لباق   لباق یرتاب   یرتاب  - - نویسازینوی نویسازینوی یدود   یدود روتکتد   روتکتد قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا   SMTSMT ترارح   ترارح راجفنا   راجفنا دضدض   روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع
قیرح قیرح مالعا   مالعا رشلف   رشلف ریژآ   ریژآ یتراک - - یتراک میس   میس وگنخس   وگنخس طخطخ     2020 هدننک   هدننک نفلت   نفلت  - - هعطق هعطق جنس   جنس ترارح   ترارح  - - هعطق هعطق لدبم   لدبم

6363
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یتناراگ لاس  هس  یاراد  دشاب و  لدم  نامه  اقیقد  درداوم  یمامت  رد  هدش  رکذ  یله  لدم  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092729000007 زاین :  هرامش 

مریمس هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   TMP2-J لدم قیرح  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

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

نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  ASD-24 لدم قیرح  مالعا  دربراک  هلر  نودب  نویسازینوی  یدود  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
طاباس یرطاب  کت  هدننک  هضرع  عجرم  یرطاب  کت  یتراجت  مان   kg 17/7 نتراک  A 70 نایرج تدش   V 12 ژاتلو  TB70FJ یدیسا ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

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

وترپ رتسگ  نیهاش  هدننک  هضرع  عجرم   TELE DATA یتراجت مان   V 24 ژاتلو  A 3 نایرج تدش   TD 2740 لدم قیرح  مالعا  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان   D8R لدم رزودلب   V 12 هب  V 24 ژاتلو هعطق  لدبم  الاک :  مان 

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

ناگنز عیزوت  روتامروفسنارت  هدننک  هضرع  عجرم  امد  یریگ  هزادنا  دربراک   MT-ST 160 F لدم هعطق  جنس  ترارح  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
شتآ ینمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سراپ  شوماخ  شتآ  ینمیا  هدنزاس  عجرم   g1Ultra لدم یتراک  میس  وگنخس  طخ  هدننک 20  نفلت  الاک :  مان 

سراپ شوماخ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
ایوپ کینورتکلا  تسلا  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  . INIM Co هدنزاس عجرم   SMARTY لدم نامتخاس  لخاد  قیرح  مالعا  رشلف  ریژآ  الاک :  مان 

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

مریمس رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ لاس  هس  یاراد  دشاب و  لدم  نامه  اقیقد  درداوم  یمامت  رد  هدش  رکذ  یله  لدم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8661946495 یتسپ :  دک  دنمورین ،  هچوک  بالقنا - نابایخ  مریمس ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53663300-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53662030-031 :: 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
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/12/1هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم یلام 1401/12/6عبنم داهنشیپ  ینف 1401/12/6  داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FIRE FIGHTING SYSTEM 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

هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یردوپ لوسپک  - ددع 140 یردوپ ییویلیک  12 لوسپک : لیذ تاصخشماب  یناشنشتآ  یاهلوسپک  کیتاتساوردیه  تست  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- ددع 41 یزاگویلیک 6 لوسپک - ددع 21 رادخرچ

1101092935001046 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 202 دادعت : 

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

دوش هتفرگ  سامت  غابص  یاقا   09126199634 هرامش اب  دیدزاب  سامت و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66025062-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FIRE FIGHTING SYSTEMFIRE FIGHTING SYSTEM ناونع : : ناونع 6464

یناشنشتآ یناشنشتآ یاهلوسپک   یاهلوسپک کیتاتساوردیه   کیتاتساوردیه تست   تست ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 6565
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ناهفصا ناتسا  قهد  هبعش  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 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

6310881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  افطل  - قیرح مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092269000008 زاین :  هرامش 

قهد هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  افطل  - قیرح مالعا  متسیس  - 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
متسیس  1 دادعت : 

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

طسوت تکرش  دات  قیرح و  مالعا  هاگتسد  هب  اهروتکتد  لاصتا  تهج  اه  لباکژارتم  قیقد  هبساحم  تکرش و  طسوت  هبعش  زا  یروضح  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسا لک  هرادا  یسدنهم  ینف و  دحاو 

8541643156 یتسپ :  دک  افبآ ،  بنج  - رصعیلو راولب  قهد - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42274070-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42272748-031 :: 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

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6666
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مشش هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6311047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  اضاقت  مالقا  قیقد  تیئور  تهج  هباشم ،  دک  ناریا   - PA/GA تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000572 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ایوپ کینورتکلا  تسلا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایوپ  کینورتکلا  تسلا  هدنزاس  عجرم  . AlAST-PA ser لدم  PA/GA رادشه متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 24 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا رد  ناگدننک  تکرش  .تسا  لطاب  دش و  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ناونع  چیه  هب  نوناق  قبط  یتساوخرد  تادنتسم  نودب  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن دات  دروم  نیچ  دنه و  تخاس  یاهالاک  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  , دنشاب یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم 

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

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

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6311158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  قبط  قیرح  مالعا  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  نمض  رد 

1101001179000054 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سراپ نایوپ  تعنص  ناحارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TELEDATA یتراجت مان   ONE لدم یزوس  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36683579-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AlAST-PA serAlAST-PA ser  لدم لدم   PA/GAPA/GA  رادشه رادشه متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط قیرح   قیرح مالعا   مالعا مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآ فجن  هبعش  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 18 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باهذ بایا و  ارجا و  ، الاک لاسرا  هنیزه  .تسویپ  یاه  لیاف  حرشب  بصن  هارمه  هب  امد  روسنس  یترارح و  ، دود روتکتد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب 

1201091559000004 زاین :  هرامش 
دابا فجن  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم ینف  دحاو  طسوت  تکرش  دیئات   ، لاصتا یاهلباک  ژارتم  قیقد  مالعا  تکرش و  طسوت  هبعش  زا  یروضح  دیدزاب  ، تسویپ لیاف  حرشب  تاصخشم  - 
 . دشاب یم  دابآ  فجن  هبعش  ءارجا  لحم  .دشاب  یم  یرورض  تامدخ  الاک و  زیر  تروص  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  ، نامزاس

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8514615587 یتسپ :  دک  جارعم ،  تسب  نب  شبن  یقرش - ماما  دابآ - فجن  دابآ ،  فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42611295-031  ، 42641021-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42611295-031 :: 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

ناریا ییاضف  هاگشهوژپ   :: 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 23 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا 09133077301 زاین  دروم  تسویپ  لیاف  قبط  سکیا 200  ارداپ  زاس  راکشآ  لس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030128000325 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

شناد ناینب  ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم  شناد  ناینب  ایلیا  هدنزاس  عجرم  زاگ  زاسراکشآ  دربراک   P110SD لس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن هدافتسا  تسویپ  مرف  زا  تمیق  مالعا  تهج  تسیاب  یم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33562274-031  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف حرشب   حرشب بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   امد   امد روسنس   روسنس وو   یترارح   یترارح دود ،  ،  دود روتکتد   روتکتد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

200200 سکیا   سکیا ارداپ   ارداپ زاس   زاس راکشآ   راکشآ لسلس   ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6311754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  راجفنا  دض   ACTIVE BARRIER 220VAC تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ENDRESS-HEUSER P/N: RN22IN

1101001105003482 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 ...( شتآ و زاگ ، روتکتید  دننام  یتازیهجت  ظفاحم   ) IS ریرب الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1402/03/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  داهنشیپ  هئارا ی  هب  زاجم   EP تفن یتاکرادت  هناماس   AVL رد جردنم  یلخاد  هدننک  نیمات  یاه  تکرش   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هدنهد  داهنشیپ  تکرش  گربرس  رد  یلام  / ینف داهنشیپ  هئارا  - 

02161630368 سامت : هرامش 

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

30368-616  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن6309839 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 31)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قاتا6310214 لرتنک  سسکا  تقرس و  دض  برد  بصن  هیهت و  قیرح ،  ءافطا  متسیس  یارجا  یحارط و 
رورس

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 106) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رورس6311199 قاتا  یامد  هحفص 31)رلرتنک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  5656   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ENDRESS-HEUSER P/N: RN22 INENDRESS-HEUSER P/N: RN22 IN راجفنا / / راجفنا دضدض     ACTIVE BARRIER 220VACACTIVE BARRIER 220VAC ناونع : : ناونع 7171

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 4010999 تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - WIRELRSS RADIO تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001764 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB911G-5HPacD-QRT لدم  GHz 5 سناکرف سلریاو  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاضاقت 4010999 تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - WIRELRSS RADIO :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

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

43221632-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WIRELRSS RADIOWIRELRSS RADIO ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6309452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .تسویپ  تسیل  قبط  چوس  رتویپماک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003192000058 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ رهپس  هکبش  نیهب  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BSCO لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

سونترآ هعسوت  حرط و  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3750-48PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.ددرگن زاب  اهنآ  سکاب  هدشن و  لبمسا  تاعطق  .دنشاب  یتناراگ  یاراد  تسیاب  یم  تاعطق  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یتسد  عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  لک  هرادا  یرظن  هار  راهچ  ینیوزق  فراع  نابایخ  داهج  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6515738547 یتسپ : 

38274771-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38278041-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس وو   رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  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   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا راد  مارگولوه   UTP لدم  m 305 لوط  CAT 6 هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000398 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   MK هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   BRAND REX یتراجت مان   UTP لدم  m 305 لوط  CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ناتسزوخ
رتم 6 دادعت : 

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

* دوش لاسرا  یرتم  لباک 305  هقلح  بسح 6  رب  تمیق   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
** دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  **

درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 2 
روپ 09128024887 یراهب  سدنهم 

ف دوش /.  لاسرا  تمیق  تسویپ  دانسا  اب  قباطم  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاک  دک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلصا یلصا راد   راد مارگولوه   مارگولوه   UTPUTP  لدم لدم   mm  305305 لوط   لوط   CAT 6CAT 6 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتایلام روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6309494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خیرات 1402/01/01 زا  هام  تدم 12  یارب  هیناث ) رب  تیاب  اگم  تعرس (20  رپ  تنرتنیا  تنرتنیا و  دناب  یانهپ  سیورس  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قباطم  تیاغل 1402/12/29 

1101001216000185 زاین :  هرامش 
یتایلام روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

.دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133713133 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  - نیطسلف نابایخ  - یولوم نادیم  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3336612-0613  ، 33336612-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336570-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هام هام   1212 تدم   تدم یارب   یارب هیناث ) ) هیناث ربرب   تیاب   تیاب اگم   اگم   2 020 )) تعرس   تعرس رپرپ   تنرتنیا   تنرتنیا وو   تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ سیورس   سیورس هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 7575

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6309540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن تقد  افطل  ( دشابیم تسویپ  هب  یتساوخرد  یاهالاک  لماک  تاصخشم  ) ادهش هکبش  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000234 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   POWERCONNECTx1018 لدم  RACKMOUNT هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

DELL COMPANY هدنزاس
هاگتسد 18 دادعت : 

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

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم   09354558769

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 214 ھحفص 60 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/chf9ue9a8g9jf?user=37505&ntc=6309540
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6309540?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6309562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(unifi u6 LR) یفقس دیفس  تنیوپ  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000233 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کالفا تراجت  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-WA5110G لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 75 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم   09354558769

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 7777

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6309565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور یلا 60  یلام 30  هیوست  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگ  راب  دوش ، هعجارم  تسویپ  تسرهف  هب  تسا ، هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینف سانشراک  دات  زا  سپ  یراک 

1101004095000070 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 110 قمع  U 42 عافترا  APC حرط رتنس  اتید  هکبش  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات زا  سپ  یراک  زور  یلا 60  یلام 30  هیوست  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگ  راب  دوش ، هعجارم  تسویپ  تسرهف  هب  تسا ، هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف سانشراک 

3149779111 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  یرتسگداد  لک  هرادا  نامتخاس  یناقلاط - نادیم  زا  رتالاب  هیمیظع -  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32534141-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32534141-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنس رتنس اتید   اتید هکبش   هکبش کرکر   ناونع : : ناونع 7878

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 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

6309581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ.ددرگیم 3 لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  چوس  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000781 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

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

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام تخادرپ.ددرگیم  33 تخادرپ.ددرگیم لاطبا   لاطبا تسویپ   تسویپ لیافدقاف   لیافدقاف مالعتسا   مالعتسا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم ساسارب   ساسارب چوس   چوس -- هروظنمدنچ هروظنمدنچ ناونع : : ناونع 7979

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  تافلت (  شهاک  لوژام  یزادنا  هار  تهج  چیئوس  دراه و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001443000143 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان  هنایار  یزاس  هریخذ  دربراک   D4FC-2SFX-400 کسید دراه  الاک :  مان 
زیراک هدیا  نف و  هدننک 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  تروصب 10  یلام  رتافد  رد  تبث  اواف و  رتفد  دیئات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515784311 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  کرش  دیحوت  هار  هس  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332715-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340482-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/122 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kz.tci.ir :: عبنم خرومعبنم ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MCR600 تراک  – CPU2 تراک -ADP تراک - STM1 تراک دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تافلت تافلت شهاک   شهاک لوژام   لوژام یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج چیئوس   چیئوس وو   دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

MCR600MCR600 تراک   تراک   –  CPU2CPU2 تراک   تراک -- ADPADP  تراک تراک - - STM1STM1 تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

switch cisco 3850 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
WS-C3850-48P-L

هکبش چوس 
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101094076000400 زاین :  هرامش 
شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-48F-E لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

****** .دشاب یم  دودرم  داهنشیپ  تسویپ ، یاضاقت  اب  قباطم  گولاتاک  ازجم و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  مدع  تروص  رد  ***** 

7941745431 یتسپ :  دک  هقبط 11 ،  فدص  جرب  شیک  شیک ،  هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

93341544-076  ، 44453030-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44453045-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هکبش   هکبش چوس   چوس   switch c isco 3850 WS-C3850-48P-Lswitch c isco 3850 WS-C3850-48P-L ناونع : : ناونع 8282

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  وکسیس (  رتور  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001443000144 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناجیابرذآ رصع  هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان  لدم 2911  هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  تروصب 10  یلام  رتافد  رد  تبث  اواف و  رتفد  دیئات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515784311 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  کرش  دیحوت  هار  هس  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332715-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340482-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6309756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت چیوسدیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا 

1101001022002552 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-SF1005D لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تازیهجت چیوسدیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط وکسیس (  (  وکسیس رتور   رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

تازیهجت تازیهجت وو   چیوسدیرخ   چیوسدیرخ ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد   :: 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 07 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

25MB مجح اب  دناب  یانهپ  اب  یللملا  نیب  تنرتنیا  سیورسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091117000001 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
25MB مجح اب  دناب  یانهپ  اب  یللملا  نیب  تنرتنیا  سیورسدیرخ  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
m 2 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

25MB مجح اب  دناب  یانهپ  اب  یللملا  نیب  تنرتنیا  سیورسدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591856533 یتسپ :  دک  دمحاریوبو ،  هیولیگهک  ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد   6 ناتسلگ یاهتنا  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234428-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33234427-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2525 MBMB  مجح مجح اباب   دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   یللملا   یللملا نیب   نیب تنرتنیا   تنرتنیا سیورسدیرخ   سیورسدیرخ ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6309953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VE812T لدم  HDMI هدنتسرف هاگتسد  کی  یزادنا 1- هار  بصن و  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
VE812R لدم  HDMI هدنریگ هاگتسد  کی  -2

1201001036000666 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

VE812T لدم  HDMI هدنتسرف هاگتسد  کی  -1 - 
VE812R لدم  HDMI هدنریگ هاگتسد  کی  -2

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

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

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 
یحالف  02135914983: سامت هرامش 

الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VE812RVE812R لدم   لدم   HDMIHDMI هدنریگ   هدنریگ هاگتسد   هاگتسد کیکی   -- VE812T 2VE812T 2 لدم   لدم   HDMIHDMI هدنتسرف   هدنتسرف هاگتسد   هاگتسد کیکی   -- 11 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 8686
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زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6310140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ روتکاف  شیپ  حرش  هب  یا  هنایار  تازیهجت  لاسرا  هیهت و  تساوخرد :  دروم  یالاک  .تسا  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003609000152 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 قمع  U 40 عافترا ورو  حرط   in 19 درادناتسا اب  هنایار  تازیهجت  کر  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ روتکاف  شیپ  حرش  هب  یا  هنایار  تازیهجت  لاسرا  هیهت و  تساوخرد :  دروم  یالاک  .تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامرد هدرتسگ  هکبش  یلحم و  هکبش  تاموزلم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000457 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-455883 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تفرگ دهاوخن  رارق  یسرب  دروم  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  یتسویپ  کرادم  قبط  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز 03934299099 نسح  سدنهم  : تاعالطا یروانف  سانشراک 

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33450690-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار تازیهجت   تازیهجت کرکر   ناونع : : ناونع 8787

ینامرد ینامرد هدرتسگ   هدرتسگ هکبش   هکبش وو   یلحم   یلحم هکبش   هکبش تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا تخس  لاوریاف  تینما و  یزاجم و  یاه  سیورس  دراه و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094853000022 زاین :  هرامش 

روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
(* دوش لک  زج و  تمیق  مالعا  دوش  هعلاطم  امتح  ) همیمض لیاف  ساسا  رب  یرازفا  تخس  لاوریاف  تینما و  یزاجم و  یاه  سیورس  دراه و  مالعتسا  - 

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

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

لک زج و  تمیق  مالعا  دوش  هعلاطم  امتح  ) همیمض لیاف  ساسا  رب  یرازفا  تخس  لاوریاف  تینما و  یزاجم و  یاه  سیورس  دراه و  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(* دوش

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

یرازفا یرازفا تخس   تخس لاوریاف   لاوریاف وو   تینما   تینما وو   یزاجم   یزاجم یاه   یاه سیورس   سیورس وو   دراه   دراه مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 8989

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا   . تسویپ یصوصخ  طیارش  اب  قباطم  تاقلعتم  هارمه  هب   cgr یتعنص رتور  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000550 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هشوخ اوآ و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LINKSYS یتراجت مان   WRE لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  نمض  رد  دشابیم  دودرم  هطوبرم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  تسیمازلا و  هناماس  رد  تمیق  زیلانا  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  . . تسویپ تسویپ یصوصخ   یصوصخ طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب     cgrcgr  یتعنص یتعنص رتور   رتور هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

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

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

6310263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحتو هیهت  ربتعم  تادنتسم  کردم و  هئرا  اب  تفن   AVL دات دروم  ناگدننک  نیمات  زا  تسویپ و  لیاف  قباطم  تسیابیم  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09358580127 یرباج :  یاقآ  سانشراک  .ددرگ 

1101001105003477 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   BURKERT یتراجت مان  لدم 8010  لاتیجید  یجورخ  یبد  چوس  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

زا سپ  یراک  زور  باسح 30  هیوست   . دیئامرف مالعا  ینف  تاصخشم  رکذ  اب  کی و  هجرد  عون  زا  تاحیضوت  اب  قباطم  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت 

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

32177207-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید یجورخ   یجورخ یبد   یبد چوس   چوس ناونع : : ناونع 9191
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6310314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 
..دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا 

1101092935001041 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

برغ هشیدنا  قفا  هکبش  نیرواشم  هدننک  هضرع  عجرم  اتیم  یتراجت  مان   Standard V 1 لدم یموب  لاوریاف   UTM هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  رکذ  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپیم ماجنا  هزور  ینامز 20  هزاب  رد  ینف  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست 

دشابیم رهشرقاب  رد  عقاو  یناگزاب  یاه  رابنا  لحم 
نفلت 84121835 و 84121032

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

84121028-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9292
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4011040 اضاقت : تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - NEW ROCK VOIP GATE WAY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001762 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ رتسگ  اضف  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  موکیآ  یتراجت  مان   VE-PG3 لدم  GATE WAY هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

4011040 اضاقت : تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - NEW ROCK VOIP GATE WAY :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

ینف 09163365337 سانشراک  سامت 

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

43221632-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NEW ROCK VOIP GATE WAYNEW ROCK VOIP GATE WAY ناونع : : ناونع 9393
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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 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

6310410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ.ددرگیم 3 لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  هکبش  تازیهجت  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000782 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   AZ884A لدم  Intel لوسنک  KVM چیئوس الاک :  مان 

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

هضرع عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SHARP هدنزاس عجرم   KDL-60YYZZ لدم  LED نویزیولت لناپ  رنویت  رواپ و  درب و  نودب  رگشیامن  لوژام  الاک :  مان 
ناریا یناگرزاب  هدننک 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

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

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت -- هروظنمدنچ هروظنمدنچ 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 214 ھحفص 75 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k3h6sqmxm8ggs?user=37505&ntc=6310410
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6310410?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسزوخ ناتسا  زاگ  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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاهب و مالعتسا  حرش  قبط  ًامازلا  یتساوخرد  یالاک  دشابیمن ،  حیحص  دک  ناریا  هجوت !!! / ...و نتنآ  هاگتسد   ، یراوید کر  ، لنپ چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
!!! .دشابیم هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم 

1101093377000484 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

درفنامیا ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   NWP یتراجت مان   NWPP-24AC6 لدم  CAT6 تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
تس 27 دادعت : 

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

لیمکت و مرتحم  هدننک ی  تکرش  طسوت  تسیابیم  ، زاگ تکرش  ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  مرف  دنشاب  هتشادرظن  رد  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم مالعا  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد.ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  ددجم  هدش و  اضما  رهم و 

6163911184 یتسپ :  دک  هر ، ) ینیمخ (  ماما  ردنب  هارگرزب  یادتبا  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها - زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34440071-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441096-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نتنآ نتنآ هاگتسد   هاگتسد  ، ، یراوید یراوید کرکر   ،، لنپ لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 9595
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ناتسرل زکرم  یامیس  ادص و   :: 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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایوپ  گنیدک  تیلباق  اب  ازجم  سکامیر  یاراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گنیروتینوم اب  سل  نف  هدنتسرف 

گنیروتینوم تیاس  یاراد 
روتالوزیا کر و  یاراد 

1101030315000010 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رواخ جوم  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  جومانف  یتراجت  مان   FNJ-DTC-10-02 لدم  W 10 ناوت  UHF دناب لاتیجید  ینویزیولت  میس  یب  هدنتسرف  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ایوپ  گنیدک  تیلباق  اب  ازجم  سکامیر  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
گنیروتینوم اب  سل  نف  هدنتسرف 

گنیروتینوم تیاس  یاراد 
روتالوزیا  کر و  یاراد 

بصن خیرات  زا  ههام  تنامض 24  یاراد 
هلاس شورف 10  زا  سپ  تامدخ  یاراد 

6817641315 یتسپ :  دک  نمهب ،  نادیم 22  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31162133-066  ، 31162000-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31162000-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UHFUHF  دناب دناب لاتیجید   لاتیجید ینویزیولت   ینویزیولت میس   میس یبیب   هدنتسرف   هدنتسرف ناونع : : ناونع 9696
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ناهفصا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ دادرارق  اه و  هشقن  تامازلا ، اهدرادناتسا ، مالقا ، تسیل  قبط  یکناب  هبعش  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003371000097 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-PC620 لدم  m 2 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8144639641 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  یسودرف و  لپ  لصافدح  لیعامسا  لامک  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226828-031  ، 32216605-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226116-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب هرهب  تنواعم  نامتخاس  ویسپ  هکبش  یزاس  هنیهب  تهج  تاموزلم  تاعطق و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000303 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

ناهفصا ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

نایرواخ سدنهم  یاقآ  نفلت 09138928161  اب  ییوگخساپ.دامن  لاسرا  یرازگراب و  لیمکت  زا  سپ  ار  تسویپ  کرادم.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( IP-PC620IP-PC620 لدم   لدم   mm  22 لوط   لوط   UTP CAT6UTP CAT6 هکبش   هکبش لباک   لباک  ) ) یکناب یکناب هبعش   هبعش هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 9797

نامتخاس نامتخاس ویسپ   ویسپ هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب تهج   تهج تاموزلم   تاموزلم وو   تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/12/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PROCESSOR CARD یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  رد  ناشاک  زکرم  رون  مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6310620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CAT6 هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094389000011 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسارد  ناشاک  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

SFTP Outdoor 500m :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
UTP Indoor 3700m

.تسا یمازلا  کولف  تست  نتشاد 
09922754924

8731753153 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  ناشاک -  هاگشناد  یدنوار -  بطق  راولب  رتمولیک 7  ناشاک - ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55912258-031  ، 55912100-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55513010-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PROCESSOR CARDPROCESSOR CARD ناونع : : ناونع 9999

CAT6CAT6 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 100100

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

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

6310659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ویسپ  تازیهجت  رتور و  دیرخ  - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000239 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 : 
1401/12/06 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

هکبش هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت وو   رتور   رتور دیرخ   دیرخ -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا 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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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 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

6310754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VM0404HB لدم سکیرتام  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000668 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
VM0404HB لدم سکیرتام  هاگتسد  کی  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 
یحالف  02135914983: سامت هرامش 

الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VM0404HBVM0404HB  لدم لدم سکیرتام   سکیرتام هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 102102
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیجرا لیتیر و  کپ  طقف   CISCO CBS 350-24T-4G یتساوخرد یالاک  !! هباشم دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشن هداد  تمیق  رفیر 

1101004813000449 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

شواک هداد  سراپ  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560-24TS-S لدم هنایار  هکبش  عون  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یراک هام  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ 

تسیمازلا هدوزفا  شزرا 

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66960261-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوشن دوشن هداد   هداد تمیق   تمیق رفیر   رفیر لانیجرا   لانیجرا وو   لیتیر   لیتیر کپکپ   طقف   طقف   CISCO CBS 350-24T-4GCISCO CBS 350-24T-4G یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک !!!! هباشم هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 103103
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هواس نارمچ  رتکد  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6311019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارقو  طیارش  قبط  هنایار  هکبش  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092353000058 زاین :  هرامش 

هواس نارمچ  رتکد  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمح سدنهم  زاین 09127560392  تروص  رد  سامت  هرامش 

3913161155 یتسپ :  دک  قباس ، ) یامنلگ  ) ژاتیمرآ تکرش  بنج  نیسح  ماما  نادیم  نارهت  میدق  هداج  هواس  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422441-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422361-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6311041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط  هکبش  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005465000076 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط  هکبش  چوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414763147 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  یزار  ناتسرامیب  یبونج  علض  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33694642-028  ، 33699101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351110-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ دادرارقو   دادرارقو طیارش   طیارش قبط   قبط هنایار   هنایار هکبش   هکبش حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 104104

هکبش هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 105105
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6311044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط  ) یتارباخم یطابترا و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005345000308 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هزور هنیزه 40  تخادرپ  - 1 - 

دشاب نارهت  زا  هدننک  نیمآت  - 2
دیهدن  هئارا  هباشم  دک  ناریا  ًافطل  - 3

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 4
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

ددع  48 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  یقلت  نکی  نل  مک  تمدخو  هداد  تدوع  الاک  تریاغم ، تروصرد  ودشاب  یم  هدننک  تساوخرد  دحاو  اب  تمدخ  / الاک دأت  - 5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دراد رابتعا  زور  امش 40  یوس  زا  هدش  هئارا  تمیق  ) دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - 6

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم وو   یطابترا   یطابترا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 106106
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یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  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 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

6311134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cisco 2960_24pcl poe چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090422000069 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تروص دیرخ  طبترم  هموزر  یاراد  ربتعم  یاهتکرش  زا  -PCL POE لدم طقف.هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  - زیربت رد  لیوحت  - ههام ربتعم 18 یتناراگ  - 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تساوخرد  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد  / دریگیم
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  10 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ طبترم  هموزر  یاراد  ربتعم  یاهتکرش  زا  -PCL POE لدم طقف.هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  - زیربت رد  لیوحت  - ههام ربتعم 18 یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تساوخرد  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد  / دریگیم تروص 

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cisco 2960_24pcl poecisco 2960_24pcl poe چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 107107
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سراف قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6311139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم چیئوس KVM و  هاگتسد  کی  هکبش ، چیئوس  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001324000080 زاین :  هرامش 

سراف قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143673769 یتسپ :  دک  کالپ 182 ،  یعرف 13/5 ، مرا 13 ، مرا ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250217-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250249-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ دادعت  ینف و  تاصخشم  قبط  ) رتنساتید ویسپ  تایلمع  یارجا  مالقا و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000587 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هبترم 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تعاس 11  هبنشراهچ 1401/12/3  زور  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشابیم یراذگ  تمیق  هب  زاجم  ناگدننکدیدزاب  طقف 

یولوم دیدزاب  تهج  یگنهامه   61023162
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو     KVMKVM  چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   هکبش ، ، هکبش چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

رتنساتید رتنساتید ویسپ   ویسپ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   مالقا   مالقا هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 109109

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6311238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  زاین  دروم  یکدی  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000228 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  رد  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هعومجم  6 دادعت : 

1401/12/13 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 

هام کی  رثکادح  هیوست 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6311296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  هکبش  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050278000048 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815838173 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  راهب  هچوک  شب  نارادساپ  راولب  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33363088-011  ، 3336353-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33368622-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم زاین   زاین دروم   دروم یکدی   یکدی مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 1101 10

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

زا 214 ھحفص 87 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/89vmtsvabh4ze?user=37505&ntc=6311238
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6311238?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/alyu5k92y659f?user=37505&ntc=6311296
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6311296?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تخاسریز تاطابترا  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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6311473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  ساسارب  اه  لپ  یناشیپ  رد  یرون  ربیف  لباک  یزاس  نمیا  تهج  زاین  دروم  یزاسهب  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002559 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  همان  راهظا  لصف  نیرخآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  ماجنادادرارقدقع  قیرطزا  نامیپ  نیا  و 

دشاب یم  راکنامیپ  هدهعب   ...( تایلام و ، همیب ) ینوناق تاروسک  هیلک  تخادرپ 
نایوفطصم سامت 09373789510  هرامش  اب  یگنهامه 

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

336118-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تادنتسم   تادنتسم ساسارب   ساسارب اهاه   لپلپ   یناشیپ   یناشیپ ردرد   یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم یزاسهب   یزاسهب تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52460670 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/01هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاباگیگ وکسیس 10  لوژام  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاباگیگ تیاباگیگ   1010 وکسیس   وکسیس لوژام   لوژام نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 113113

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6311774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هعومجم  1  ) لماک یاه  کار  تهج   DC- PDU دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تشهبیدرا رد  هیوست 

1101001022002551 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

داگراساپ هداد  جوم و  هدننک  هضرع  عجرم   MDP یتراجت مان  یرتویپماک  یاه  هکبش  کر  لخاد   basic DC PDU قرب هدننک  عیزوت  دحاو  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دشاب لصاو  دات  دروم  دیاب  سانجا  یمامت  ** تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** یتسویپ کرادم  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لمح و  هنیزه  یمامت  ** تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم 

دیریگب سامت  یداهریپ  سدنهم  اب 88115400  تاعالطا  هنوگ  ره 

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

88114247-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6309538 هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 21)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هئارا6309551 هکبش و  یا ،  هنایار  تازیهجت  اه و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ینابیتشپ ،  یرادهگن ، 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  هزوح  رد  تینما  یا و  هرواشم  تامدخ 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب6309553 رادم  یتظافح  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 119)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تارادا6309943 کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  تازیهجت  هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناسرلوپ6310168 یاهنیشام  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 119)جیکپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هسسوم6310259 یزرواشک  جیورت  شزومآ و  هسسؤم  هکبش  یرادهگن  سیورس و  تامدخ  هحفص 21)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

واک6310408 فرژ  ینامزاس  هکبش  تراظن  گنیروتینام  هحفص 31)هاگتسد  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( هعومجم هعومجم   11  ) ) لماک لماک یاه   یاه کار   کار تهج   تهج   DC-  PDUDC-  PDU  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

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

ژراش6310418 لباق  یرتاب   - نویسازینوی یدود  روتکتد  قیرح -  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد 
طخ هدننک 20  نفلت   - هعطق جنس  ترارح   - هعطق لدبم  قیرح -  مالعا  هیذغت  عبنم  یدیسا -

قیرح مالعا  رشلف  ریژآ  یتراک - میس  وگنخس 

هحفص 41) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لاس 63105261402 رد  ینیرفآراک  یتیریدم و  یزاجم  یشزومآ  یاه  هرود  هحفص 21)یرازگرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6310923 اتید  چیئوس   - لانرتسکا کسید  دراه   - هتسب رادم  نیبرود   - شخپ طبض و  هحفص 119)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیاف6311362 ود  تاصخشم  قبط  کینورتکلا  تظافح  هناماس  بصن  مالقا  یبناج و  تازیهجت 
.دشابیم تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  .تسویپ  مالعتسا 

هحفص 119) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تینوی6311589 کر 6  -8TB دراه - هکبش لباک  - چیئوس -NVR هتسب رادم  هحفص 119)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6311603ISMS رازفا مرن  تاعالطا و  تینما  تیریدم  متسیس  زا  هحفص 21)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  تسا  هدش  دیق  تسویپ  تسیلرد  لماک  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095143000581 زاین :  هرامش 

نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست یئاراد  یهاوگاب  هدوزفا  شزراو  تایلام  دشاب  یم  ولبات  هدنزاس  هدهعب  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناتسرامیبرد  ولبات  بصنو  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناینالغب رتکد  هرامشاب 09163302694و09358099924  ینف  یگنهامه  یراج  لاس  نایاپ  هطوبرم  سانشراک  دیئاتو  بصن   / لیوحت زادعب  باسح 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  چنیا  یتعنص 55  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتعنص چنیا  روتینام 55  صوصخم  یراوید  تکارب 

1101001105003481 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   SU-WL700 SYX لدم  LCD نویزیولت یراوید  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   USER هدنزاس عجرم   G PLUS یتراجت مان   GDS-55KU45 لدم  in 55 زیاس یتعنص   LED رگشیامن الاک :  مان 

نیون ناریدلگ  یریوصت  یتوص و 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

دوش ءاضما  رهم و  لیمکت ، تسویپ  یاهمرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  ناهفصا  تفن  هلول  طوطخ  تکرش  لیوحت  لحم 

بسانم یدنب  هتسب 
ینامیلس 03133960057 یاقآ  یگنهامه 

هزور باسح 20  هیوست 

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

33960056-031  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   5555 یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(VMS  ) ریغتم مایپ  ولبات  لوژام  بصن  دیرخ و  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003273000421 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( VMSVMS  ) ) ریغتم ریغتم مایپ   مایپ ولبات   ولبات لوژام   لوژام بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولیک  یبآ 1500  ولیک  دیفس 1500  کیلورکا  بآ  هیاپ  ونان  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هیارک 

ددرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101050079000297 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  جومروخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دنمزارف دادرهم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 نلاگ ینابایخ  لودج  گنر  الاک :  مان 

نلاگ 3,000 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

یتشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ولیک  یبآ 1500  ولیک  دیفس 1500  کیلورکا  بآ  هیاپ  ونان  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هیارک 

ددرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

7561874854 یتسپ :  دک  جومروخ ،  رهشوب  یتشد ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35322037-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35322037-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدافتسا هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   دشابیم   دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدهعب   هدهعب لمح   لمح هیارک   هیارک ولیک   ولیک   15001500 یبآ   یبآ ولیک   ولیک   15001500 دیفس   دیفس کیلورکا   کیلورکا بآبآ   هیاپ   هیاپ ونان   ونان گنر   گنر ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ

1 181 18
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نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برغ یعر  یاه  هار  یزاس  نمیا  تهج  یرپسرسو ) ریگ  هبرض  ، هرهم چیپ و   ) تاقلعتم لیردراگ و  هیاپ  لیوحتو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... ناگدننکدیلوت و ناگدنشورف ،  j[ndn1 .ناتسا

1101001162000227 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

مالقا هضرع ی  ای  دیلوت  درادناتسا  همانیهاوگ ی  یاراد  هتشاد و  حالصیذ  عجارم  زا  ار  دادرارق  عوضوم  مالقا  نیمأت  تیحالص  هک  یناگدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنراد تکرش  قحدشاب  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاسدأت  دروم  نینچمه  دنشاب و  دادرارق  عوضوم 

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه هار   هار یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یرپسرسو ) ) یرپسرسو ریگ   ریگ هبرض   هبرض ،، هرهم هرهم وو   چیپ   چیپ  ) ) تاقلعتم تاقلعتم وو   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ لیوحتو   لیوحتو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1191 19
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یوخ 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 12 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6309887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهولبات یاه  هیاپ  نویسنادنوف  یارجا  یرسالاب و  ریسم  تیاده  یاهولبات  بصن  یرسالاب و  ریسم  تیاده  یاهولبات  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  یرسالاب  ریسم  تیاده 

1101005612000144 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یوخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
...و رتمولیک  بعکم  رتم  1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامرف لصاح  سامت  هارمه 09369705334  هرامش  اب  لدیوق  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5816776111 یتسپ :  دک  یوخ ،  یرادرهش  ییاون  خیش  راولب  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36336661-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36336676-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت یقرب  تازیهجت  مزاولدیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100586000051 زاین :  هرامش 

دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفازاب و  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیرآ کیفارت  نمیا  ناگراتس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  لدم 667  هدنهد  رادشه  یور  رب  بصن  صوصخم  هریگ  اب  یرطاب  اب  یشخرذآ  غارچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/04 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

یاهولبات یاهولبات یاه   یاه هیاپ   هیاپ نویسنادنوف   نویسنادنوف یارجا   یارجا وو   یرسالاب   یرسالاب ریسم   ریسم تیاده   تیاده یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   یرسالاب   یرسالاب ریسم   ریسم تیاده   تیاده یاهولبات   یاهولبات هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
یرسالاب یرسالاب ریسم   ریسم تیاده   تیاده

120120

هدنهد هدنهد رادشه   رادشه یور   یور ربرب   بصن   بصن صوصخم   صوصخم هریگ   هریگ اباب   یرطاب   یرطاب اباب   یشخرذآ   یشخرذآ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 12 112 1
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هیمورا یزکرم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیمورا یرادرهش  هقطنم 3  حطس  رباعم  لوادج  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094839000352 زاین :  هرامش 

هیمورا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  17777 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیمورا یرادرهش  هقطنم 3  حطس  رباعم  لوادج  یزیمآ  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715653976 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  هیمورا -  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469807-044  ، 33440628-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440628-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  تخاس  تهج  تالآ  نهآ  عاونادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100586000052 زاین :  هرامش 

دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفازاب و  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نامیپ نمیا  رتاهت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   m 6 لوط  in 10 رطق زرد  نودب  یدالوف  هلول  الاک :  مان 

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

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهش حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  تخاس  تهج  تالآ  نهآ  عاونادیرخ   :: 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

هیمورا هیمورا یرادرهش   یرادرهش هقطنم  33   هقطنم حطس   حطس رباعم   رباعم لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 122122

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت تخاس   تخاس تهج   تهج تالآ   تالآ نهآ   نهآ عاونادیرخ   عاونادیرخ ناونع : : ناونع 123123

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم  ) کی هقطنم  حطس  لوادج  یزیمآ  گنر  تهج  گنر ؛ دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  سیدرف  کی  هقطنم  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  تسویپ ) هب  ینف 

1101050288000252 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  سوت  ناروآ  مان  یتراجت  مان   kg 22 یزلف بلح  گنر 21301051000  دک  لودج  صوصخم  دیفس  یدیکلآ  ینغور  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
سوت گنر  ناروآ  مان  یعیزوت  یدیلوت  ینواعت 

بلح 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  هناماس  رد  یراذگراب  همانتنامض و  ناونع  هب  لایر  نویلم  غلبم 400.000.000  هئارا  ندش  هدنرب  طرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  قبط  ..و  یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  همانساسا ؛  یتساوخرد : کرادم  یراذگراب  )

3166653713 یتسپ :  دک  سیدرف ،  یرادرهش  سیدرف  ناتسرهش  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36574780-026  ، 36658110-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36658110-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( مالعتسا 1401-87 یرادهار (  روما  ماجنا  تهج  کمن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003123000186 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا تالف  تیراب  هدننک  هضرع  عجرم   Ton 1 گبوبماج هسیک   µm 150-45 یدنب هناد  یرافح  کمن  گنس  الاک :  مان 

هسیک 2,400 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  تمیق  داهنشیپ  گرب  اب  بسانتم  اهتمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6518763119 یتسپ :  دک  یمیهاربا ،  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا ,  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34228154-081  ، 34210433-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34210442-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم هقطنم حطس   حطس لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تهج   تهج گنر ؛ ؛ گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

یرادهار یرادهار روما   روما ماجنا   ماجنا تهج   تهج کمن   کمن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زگرد ناتسرهش  نادنخون  شخب  دابآدیهش / / دابآ نشج  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون 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

6310594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رباعم 33*80 ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097997000003 زاین :  هرامش 

زگرد ناتسرهش  نادنخون  شخب  دابادیهش / / دابا نشج  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
راگن هام  نیذآ  رهش  هدننک  هضرع  عجرم  راگن  هام  نیذآ  رهش  یتراجت  مان   SHA5 لدم  33x80 cm زیاس لیطتسم  لکش  رباعم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع  70 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

زگرد یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

هلول 2 تماخض  اب  زیاس 6  رتم و  عافترا 3  هب  هیاپ  اب  فرط  ود  رد  تاصخشم  اب  لیم  تماخضو 2  مرگولیک  ابیرقت 4  نزو  هب  رباعم 33*80  ولبات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیفیک اب  لیم  هزیناولاگ 2  هراوشوگ  هرهم و  چیپ و  یباتک و  تسب  تاقلعتم  اب  کیتاتسا  هروک  گنر  هلاس و  گنربش 7  اب  لیم 

9498116346 یتسپ :  دک  دابآ ،  نشج  یاتسور  هناتسرهش  - ناتسهد  نادنخون - زگرد -  زگرد ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46225625-051  ، 46453420-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46423355-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6310643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رباعم  یکیفارت  تازیهجت  مئالع  هاگتعرس و  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000383 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهب مالعتسا  رد  تمیق  داهنشیپ  ینوناق و  سردآ  دیق  انمض  تسا .  یمازلا  دانسا  لیذ  روآ  دهعت  یاضما  رهم و  تسویپ و  مرف  رد  جردنم  دانسا  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا 

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیطتسم لیطتسم لکش   لکش رباعم   رباعم ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 126126

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت مئالع   مئالع وو   هاگتعرس   هاگتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 127127

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیحالص هک  یناگدننک  نیمأت  ناگدننکدیلوت و  ناگدنشورف  (2 دیدجت (،) کنات نشاکو  ینمیا  هکشب   ) ینمیا مالقا  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.. عجارم  زا  اردادرارق  عوضوم  مالقا  نیمأت 

1101001162000225 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

نیمأت هنیمز  ردربتعم  بسک  یهاوگ  یاراد  ای  دنشاب ، نامزاس  نیا  دأت  درومودنشاب  مالقا  هضرعایدیلوت  درادناتسا  همانیهاوگ  هتشاد و  حالصیذ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنراد تکرش  قح  ، دنشاب ملاعتسا  عوضوم  مالقا 

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( کنات کنات نشاکو   نشاکو ینمیا   ینمیا هکشب   هکشب  ) ) ینمیا ینمیا مالقا   مالقا لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 128128
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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   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهار مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قباطم 

1201001083000343 زاین :  هرامش 
ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  قباطم  یرادهار  مالقا  ییامنهار و  یاهولبات  - 
یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش رارقرب  سامت  یدمحم  یاقآ  هرامش 02127822661  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  نودب  تاداهنشیپ  هب  .دوش  یراذگراب  روتکاف  شیپ  امتح 

.دوش ظاحل  هعومجم ) لک  تمیق   ) کی زا  کی  تمیق  امتح 

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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادهار یرادهار مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 129129
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یقت لخن  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6310909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ مرگ ولیک  یا 300  همرس  مرگ / ولیک  درز 400  / مرگ ولیک  دیفس 700  امرگ /  تبوطر و  هب  مواقم  زاتمم  قارب  همین  لودج  گنس  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مرگولیک یبآ 300 / مرگ ولیک  ینامسآ 300 یبآ 

1101050241000018 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یقت  لخن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یمیش کانور  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 20 یکیتسالپ لطس  یدنب  هتسب  عون  دیفس  لودج  گنر  الاک :  مان 
لطس 2,000 دادعت : 

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

ینامسآ یبآ  مرگ / ولیک  یا 300  همرس  مرگ / ولیک  درز 400  / مرگ ولیک  دیفس 700  امرگ /  تبوطر و  هب  مواقم  زاتمم  قارب  همین  لودج  گنس  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ ظاحل  لمح  هنیزه  مرگولیک / یبآ 300 / مرگ ولیک  300

7511856879 یتسپ :  دک  یقت ،  لخن  رهش  رهشوب  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37324385-077  ، 37324375-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37324375-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش هقطنم 9  یرادرهش   :: 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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش یرادرهش  هقطنم 9  حطس  رد  اهراولب  هبل  طسو و  ژوفر  یاه  هبل  کت  یزیمآ  گنر  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098624000007 زاین :  هرامش 

زاریش هقطنم 9  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  همیمض  یتسویپ ، کرادم  رد  مالعتسا  تاعالطا  طیارش و  دروآرب ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7179619178 یتسپ :  دک  زاریش ،  هقطنم 9  یرادرهش  هیئالط -  عطاقت  شبن  ناگنازرف -  کرهش  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412678-071  ، 38410300-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38410400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

// مرگ مرگ ولیک   ولیک   300300 یایا   همرس   همرس مرگ / / مرگ ولیک   ولیک   400400 درز   درز // مرگ مرگ ولیک   ولیک   700700 دیفس   دیفس امرگ /  /  امرگ وو   تبوطر   تبوطر هبهب   مواقم   مواقم زاتمم   زاتمم قارب   قارب همین   همین لودج   لودج گنس   گنس گنر   گنر ناونع : : ناونع
مرگولیک مرگولیک 300300 یبآ   یبآ // مرگ مرگ ولیک   ولیک 300300 ینامسآ   ینامسآ یبآ   یبآ

130130

زاریش زاریش یرادرهش   یرادرهش هقطنم  99   هقطنم حطس   حطس ردرد   اهراولب   اهراولب هبل   هبل وو   طسو   طسو ژوفر   ژوفر یاه   یاه هبل   هبل کتکت   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 131131

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

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

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

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

6310965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - هدازیلع دیهش  یلحاس  راولب  لوادج  یزیمآ  گنر  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005488000025 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رسلباب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  6000 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - هدازیلع دیهش  یلحاس  راولب  لوادج  یزیمآ  گنر  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4741617449 یتسپ :  دک  رسلباب ،  یرادرهش  یناقلاط  راولب  رسلباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35256978-011  ، 35256982-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35256981-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6311001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  لماک  تاقلعتم  اب  بدحم  هنیآ  غارچ و  ینمیا و  ولبات  عاونا  ددع  550 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000468 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502007202   cm 90 زیاس راد  هبل  هلاس  رمع 10  اب  هریاد  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 550 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسیمازلا روتکافشیپ  تسویپ  - تسویپ ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  لماک  تاقلعتم  اب  بدحم  هنیآ  غارچ و  ینمیا و  ولبات  عاونا  ددع  550 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اتیا رد  مایپای  - کمایپطقف  09126948955

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   تاصخشم   تاصخشم -- هدازیلع هدازیلع دیهش   دیهش یلحاس   یلحاس راولب   راولب لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 132132

بدحم بدحم هنیآ   هنیآ وو   غارچ   غارچ وو   ینمیا   ینمیا ولبات   ولبات عاونا   عاونا ددع   ددع 550550 ناونع : : ناونع 133133

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرب یط 3 یبناج  مزاول  اب  ددع  اعمج 94 کرهش  یامنها  یولبات  راولب -  مان  یولبات  نادیم -  مان  یولبات  یلصا -  یاهنابایخ  یولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لماک تاصخشم  اب  هدش  تسویپ 

1201001258000133 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لماک تاصخشم  اب  هدش  تسویپ  گرب  یط 3 یبناج  مزاول  اب  ددع  اعمج 94 کرهش  یامنها  یولبات  راولب -  مان  یولبات  نادیم -  مان  یولبات  یلصا -  یاهنابایخ  یولبات  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  94 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لمح  هیارک 

دوش  هیهت  هدش  تسویپ  تاصخشم  ساسارب  الاک  هیهت 
.دیریگب سامت  یدومحم 09158692414 یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

9185984111 یتسپ :  دک  یسودرف ،  عطاقت  داشرا و  عطاقت  لصافدح  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7001248-0513  ، 37001103-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37001103-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرهش کرهش یامنها   یامنها یولبات   یولبات راولب -  -  راولب مان   مان یولبات   یولبات نادیم -  -  نادیم مان   مان یولبات   یولبات یلصا -  -  یلصا یاهنابایخ   یاهنابایخ یولبات   یولبات ناونع : : ناونع 134134

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  60 تخادرپ.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  لیاف  قبط  تاعطق  ریاس  دنبهار و  ییوزاب  هلیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هر ماما  هاگدورف  رد  ینف 

1101001621000406 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   S6 لدم الاب  تعرس  اب  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008953-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاتیجید6309576 هحفص 91)ولبات  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

6310766(VMS  ) ریغتم مایپ  ولبات  لوژام  بصن  دیرخ و  یاهب  هحفص 91)مالعتسا  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاعطق تاعطق ریاس   ریاس وو   دنبهار   دنبهار ییوزاب   ییوزاب هلیم   هلیم ناونع : : ناونع 135135

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6309479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ زا  الاک  تمیق  جرد  تهج  افرص  تسا و  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تاصخشم  قباطم  یدالوف  پآ  لور  برد  ءارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا 

1101003371000099 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یمتسر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  پآ  لور  لدم  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8144639641 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  یسودرف و  لپ  لصافدح  لیعامسا  لامک  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226828-031  ، 32216605-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226116-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یایا هرکرک   هرکرک کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 136136

مبمب هاگدورف   هاگدورف لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا هژورپ   هژورپ یاهاگتسد   یاهاگتسد ناونع : : ناونع 137137

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

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

زا 214 ھحفص 106 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qjqxc94u5ymtd?user=37505&ntc=6309479
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6309479?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مب هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  یاهاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000207 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

دزی زبس  ریوک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P822/2GB لدم هنایار  رلرتنک  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CR-110-I لدم  indoor یتراک بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
ماوق ازریم  نیسح  هدنزاس  عجرم  لدم 350  یقرب  لفق  الاک :  مان 

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

یبونج هرک  هدنزاس  روشک   BITEL یتراجت مان   PINPAD لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک   BITEL یتراجت مان   POS لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 

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

مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44344757-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6309785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  ینف و  تاصخشم  اب   x-RAY هاگتسد هب  طوبرم  سکیا  هعشا  عبنم  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001150000156 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5138675967 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  یبونج  شترا  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35493211-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35419152-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

x-RAYx-RAY هاگتسد   هاگتسد هبهب   طوبرم   طوبرم سکیا   سکیا هعشا   هعشا عبنم   عبنم هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط  گنیکراپ (  برد  یکج  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000469 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   S6 لدم الاب  تعرس  اب  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( زرواشک یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  ون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09153751153 /  09366107762  : سامت هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

الاک دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

(( تسویپ تسویپ قبط   قبط گنیکراپ (  (  گنیکراپ برد   برد یکج   یکج دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 139139

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

6310209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093404000216 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
SPeedFacev5L لدم - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  6 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183109-021  ، 75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: 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

هاشنامرک ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: 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   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هحورطم  دراوم  قبط  رورس  قاتا  لرتنک  سسکا  تقرس و  دض  برد  بصن  هیهت و  قیرح ،  ءافطا  متسیس  یارجا  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف 

1101095204000010 زاین :  هرامش 
ناخزیورپ کرمگ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/04 زاین :  خیرات 
نیریش رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هحورطم  دراوم  قبط  رورس  قاتا  لرتنک  سسکا  تقرس و  دض  برد  بصن  هیهت و  قیرح ،  ءافطا  متسیس  یارجا  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6781141118 یتسپ :  دک  ناخزیورپ ،  کرمگ  هرادا   نیریش ،  رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42484226-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42484226-083 :: 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

ددرت ددرت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 140140

رورس رورس قاتا   قاتا لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت قیرح ،  ،  قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 141141
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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 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

6310313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  قیقد  تاصخشم  قبط  دنبارآ  کجو  یقرب  لفقو  تشگنا  رثا  ناوختراکو و  هلاناک  ود  رلرتنک  یا و  هخاش  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  تلود  هناماس 

1101001265000170 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ماوق ازریم  نیسح  هدنزاس  عجرم  لدم 350  یقرب  لفق  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
هداز یوفص  دیس  زان  حرف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PVC سنج یکینورتکلا  ناوختراک  هاگتسد  دربراک  رفیام  سامت  نودب  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   ASSA هدنزاس عجرم   6390IF لدم ددرت  لرتنک  زکرم  اب  ناوختراک  طبار  هکبش  تحت  یکینورتکلا  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 
اصحا ینمیا  رازفا 

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

شزادرپ یایند  هدننک  هضرع  عجرم   DONYAYE PARDAZESH یتراجت مان   RB2 لدم هجرد  یا 120  هخاش  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
رصن تعنص  نامدار  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  رصن  تعنص  نامدار  رواشم  نیسدنهم  هدنزاس  عجرم   RP116 لدم نایرج  ید  یآ  یپ  رلرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

هنایمرواخ متسیس  کرا  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   GEOVISION یتراجت مان   GV-Rk1352 لدم ناوختراک  اب  رفن  ددرت  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تلود هناماس  .تسویپ  تسیل  قیقد  تاصخشم  قبط  دنبارآ  کجو  یقرب  لفقو  تشگنا  رثا  ناوختراکو و  هلاناک  ود  رلرتنک  یا و  هخاش  تیگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم 

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

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

دنبارآ دنبارآ کجو   کجو یقرب   یقرب لفقو   لفقو تشگنا   تشگنا رثا   رثا وو   ناوختراکو   ناوختراکو هلاناک   هلاناک ودود   رلرتنک   رلرتنک وو   یایا   هخاش   هخاش تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 142142

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسش هرهچ و  صیخشت  هاگتسد  هارمه  هب  کرحتم  هگنل  یا 2  هشیش  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094094000064 زاین :  هرامش 

نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
لامش اهر  هشیش  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  اهر  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   1x1 m داعبا  mm 10 تماخض تیروکس  مخ  هشیش  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا  هیدات  تهج  تسویپ  اضما  رهم و  -2

تسیمازلا روتکاف  شیپ  نتشاذگ  - 3

 : یتسپ دک  اذغ و ،  تنواعم  ناینالیگ -  هکیرا  رختسا  یوربور  ینایب - یوک  تمشح )  هار  راهچ  یتشهب (  دیهش  راولب  تشر - تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4194643785

33621408-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33621408-013 :: 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

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفریج هاگدورف  ( لرتنک سسکا   ) ددرت لرتنک  هژورپ  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000208 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  یعیفشریم  یاقا  هرامش 09125464001  اب  لاوس  هنوگ  ره  نتشاد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43260081-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: 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

یتسش یتسش وو   هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت هاگتسد   هاگتسد هارمه   هارمه هبهب   کرحتم   کرحتم هگنل   هگنل   22 یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 143143

(( لرتنک لرتنک سسکا   سسکا  ) ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک هژورپ   هژورپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 144144

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

6310686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیناکمورتکلا گنیکراپ  برد  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092474000005 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتموکح  تاریزعت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یحوبص اضر  هدننک  هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   LEADER 4 لدم کیناکمورتکلا  گنیکراپ  برد  کج  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  رب  هاگتسد  لاسرا  بصن و  روتکاف -  شیپ  رودص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779131 یتسپ :  دک  یتموکح ،  تاریزعت  لک  هرادا  یناقلاط  نادیم  زا  رتالاب   جرک  ناتسرهش  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32510940-026  ، 32546979-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32546979-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیناکمورتکلا کیناکمورتکلا گنیکراپ   گنیکراپ برد   برد کجکج   ناونع : : ناونع 145145

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ دشابیم  هباشم  دک  ناریا  راکنامیپ  هدهع  هب  لمح  هنیزه  عبرم  رتم  دودح 220 کارا  رد  هبعش  یدالوف 5 هرکرک  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیاف تسویپ  هب  ینف  هتیمک  دات  زا  سپ 

1101001378000067 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

ناجیابرذآ دالوف  نارایشواک  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   mm 0/5 تماخض  1x1 m داعبا  sp 5 دالوف عون  یا  هرکرک  یدالوف  هداس  قرو  الاک :  مان 
قرو 5 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

رتم 220 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات زا  سپ  دیرخ  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  راکنامیپ  هدهع  هب  لمح  هنیزه  عبرم  رتم  دودح 220 کارا  رد  هبعش  یدالوف 5 هرکرک  بصنو  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیاف تسویپ  هب  ینف  هتیمک 

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

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

32230744-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هبعش هبعش 55 یدالوف   یدالوف هرکرک   هرکرک بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 146146

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

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

6310834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن اب  هارمه   p1 prime لای دنرب  برد  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000433000055 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتموکح  تاریزعت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تفج کی  بصن  اب  هارمه   p1 prime لای دنرب  برد  کج  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

لاطبا هدننک  نیمات  اب ن  دنیارف  دوشیم و  یقلت  نیمات  رد  ییاناوت  مدع  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع  ددرگ  دیق  روتکاف  شیپ  رد  الاک  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت 86030597 ددرگ  یم 

1576919713 یتسپ :  دک  یرهطم ،  دیهش  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86030597-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86030597-021 :: 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

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  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 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

6310927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0/8m تماخض - یقرب هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090422000125 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
باداش دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   K600 یقرب هرکرک  یلفق  اج  قاری و  روتوم و  یدالوف و  لیر  هغیت و  هعومجم  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب هناماس  رد  لیمکت و  تسویپ  مرف  امتح  .یتسویپ  لیاف  اب  قباطم.یقرب  هرکرک  یلفق  اج  قاری و  روتوم و  یدالوف و  لیر  هغیت و  هعومجم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبعش کی  یارب.دوش 

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن اباب   هارمه   هارمه   p1  primep1 prime لای   لای دنرب   دنرب برد   برد کجکج   ناونع : : ناونع 147147

0/80/8 mm تماخض تماخض -- یقرب یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 148148

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 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفلت.تسویپ دانسا  قبط  ربراکرفن  3 ودابا فجن  ناتسرامیب  لنسرپ  600 ددرت نویساموتارازفا  مرن  ینابیتشپ.هباشم  تمدخدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
03142982119 ماهبا عفر 

1101004718000176 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

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

لنسرپ لنسرپ 600600 ددرت ددرت نویساموتارازفا   نویساموتارازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 149149

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: 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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6311246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا  برد  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنوسهاش  - 09357020096 یگنهامه :  تهج  سامت  هرامش 

1101096433000543 زاین :  هرامش 
موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ برد  دنت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ACTO یتراجت مان   TE-78 in لدم لاتیجید  دنمشوه  درب  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
عجرم  ARIO یتراجت مان  کیتاموتا  برد  ندرک  تسب  زاب و  دربراک  رگنه  یمشچ و  سکاب و  لرتنک  یکیرتکلا و  روتوم  یموینیمولآ و  رواک  لیر و  هعومجم  الاک :  مان 

یدابآ فجن  یمظاک  دیمح  هدننک  هضرع 
تس 9 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
نالبس روسناسآ  نیما  نارب  وکین  هدننک  هضرع  عجرم   SFP یتراجت مان   SB لدم کیلوردیه  تینوی  رواپ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیتاموتا برد  تاعطق  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315020-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 150150

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ مالعا  تسویپ  تسیل  ساسارب  خرن  افطل  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095230000052 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  تیریدم  یزرواشک  کناب  هدننک :  رازگرب 
یمیهاربا رفص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  کینوی  هدنزاس  عجرم   1000x1000 mm داعبا یموینیمولآ   cm 8 هغیت دیاس  روتوم  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ مالعا  تسویپ  تسیل  ساسارب  خرن  افطل  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185738114 یتسپ :  دک  بیغتسد ،  راولب  بیغتسد -  مایخ و  راولب  عطاقت  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37638711-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37613070-051 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رلرتنک6310208 متسیس  -- ناوختراک  هیاپ   -- هحفص 31)ناوختراک یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاعطق6311611 ریاس  دنبهار و  ییوزاب  هحفص 94)هلیم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دیاس دیاس روتوم   روتوم یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 151151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6309460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) هتسبرادم نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002554 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7134 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاحفص یمامت  لیمکت و  دیاب  تسویپ  تسیل.دوش  هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  زاین  زا  قیقد  عالطا  تهج.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
، ددرگ هدننک  تکرش  رهم  هب  روهمم 

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

32214471-056  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  هب  مدرم  گنرف و  نامتخاس  هتسب  رادم  یتظافح  هناماس  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000583 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یدومحم هیناه  هدننک  هضرع  عجرم   INFINOVA یتراجت مان   V2020NX-16X8 لدم هتسب  رادم  نیبرود  صوصخم  سکیرتام  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  یتناراگ و  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2216748-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 152152

هتسب هتسب رادم   رادم یتظافح   یتظافح هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 153153

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدافص 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 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095653000073 زاین :  هرامش 

تشدافص یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یربهار هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SERVER NSR 500 WITH RACKMOUNT KIT لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

زاسهب عیانص 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یتسویپ  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  ههام  راک 2  یارجا 

دسرب یرادرهش  دات  هب  دیاب  اهالاک 

3164344474 یتسپ :  دک  یرادرهش ،   - تشدافص رهش  - درالم نارهت  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65432550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65432520-021 :: 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

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 154154

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مرف  قبط  ناسرلوپ  یاهنیشام  یریوصت  تراظن  متسیس  جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001521000078 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZNR32-16P لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ مرف  قبط  ناسرلوپ  یاهنیشام  یریوصت  تراظن  .متسیس  جیکپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5714615177 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32245791-044  ، 32245602-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32245603-044 :: 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

ناسرلوپ ناسرلوپ یاهنیشام   یاهنیشام یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 155155

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

model، ددع دادعت 36 model d35x150f، ددع 18 دادعت  KDT model d45x160f تاصخشم اب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددع دادعت 4 8tb دراه ددع  1 دادعت model kf3282b، ددع 13 دادعت b55x180f

1101003487000044 زاین :  هرامش 
ناتسلگ 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-D45XL20F لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

model، ددع دادعت 36 model d35x150f، ددع 18 دادعت  KDT model d45x160f تاصخشم اب  هتسبرادم  نیبرود  ، دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبط  طیارشو  تاصخشم  ریاس  انمضددع  دادعت 4 8tb دراه ددع  1 دادعت model kf3282b، ددع 13 دادعت b55x180f

4918937159 یتسپ :  دک  یتموکح ،  تاریزعت  لک  هرادا  یوربور  هچوک  یرادناتسا  یرادا  تیاس  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480645-017  ، 32480642-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480937-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 156156

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد زنل  هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092247000090 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتیرویکس  پاک  یتراجت  مان   CM37VI-15 لدم یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SAMSUNG یتراجت مان   SLA-2810 لدم میظنت  لباق  هتسب  رادم  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

باوج تسویپ  روتکاف  شیپ.تسا  هدنشورف  هدهع  هب  یتناراگ  لاسرا و  / لمح زا  معا  هنیزه  هنوگره  تسا .  رظندم   GV-BX4700 لدم نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لصاح  سامت  ناوریس  یاقآ  هرامش 09183776606  هب  ماهبا  ای  لاوس  هنوگره  تهج.ددرگ  مالعتسا 

 : یتسپ دک  ناتسدرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  - زرواشک نابایخ  یادتبا   - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6613813593

33614805-087  ، 33241337-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235255-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش یرادرهش   :: 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 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

6310923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد یتساوخرد زنل   زنل وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 157157

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس  - - لانرتسکا لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه  - - هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  - - شخپ شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 . دینک هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  افطل  هدش  هدافتسا  هباشم  یاه  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005312000112 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  درکرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZN-5016016EG1 لدم  NVR -IP شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ایراد  رتسگارف  راویژ  هدنزاس  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZC-NI23244-MBT لدم  IP CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
کینورتکلا ایراد  رتسگارف  راویژ 

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

هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ایراد  رتسگارف  راویژ  هدنزاس  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZC-NI13542-FTT1 لدم  IP CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
کینورتکلا ایراد  رتسگارف  راویژ 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ایراد  رتسگارف  راویژ  هدنزاس  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZC-NI34048-MBT/B لدم  IP CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
کینورتکلا ایراد  رتسگارف  راویژ 

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

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZC-MD225USWMA لدم  IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
گربدنت یتراجت  مان   Viking FS 800U NAS لدم  TB 8 تیفرظ لماع  متسیس  نودب  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   5800VT-15 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دینک هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  افطل  هدش  هدافتسا  هباشم  یاه  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816773916 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  یتعیرش - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224849-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223565-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  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 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

6310956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد یدبنگ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090422000066 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ودیق روتکاف  شیپ  رد  ینف  تاصخشم  / هدننک نیمات  هدهع  رب  یربراب  هنیزه  / زیربت رابنا  رد  لیوحت  / دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  نیبرود  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  - 

ضیوعت یتناراگ  یاراد  / دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تساوخرد  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد  / ددرگ یرازگراب  هناماس  رد 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  70 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ینف  تاصخشم  / هدننک نیمات  هدهع  رب  یربراب  هنیزه  / زیربت رابنا  رد  لیوحت  / دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  نیبرود  زاین  دروم  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ضیوعت یتناراگ  یاراد  / دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تساوخرد  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد  / ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  ودیق  روتکاف  شیپ 

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلخاد یلخاد یدبنگ   یدبنگ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 159159

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  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 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

6310976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوریب نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090422000067 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ودیق روتکاف  شیپ  رد  ینف  تاصخشم  / هدننک نیمات  هدهع  رب  یربراب  هنیزه  / زیربت رابنا  رد  لیوحت  / دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  نیبرود  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  - 

ضیوعت یتناراگ  یاراد  / دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تساوخرد  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد  / ددرگ یرازگراب  هناماس  رد 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  20 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ینف  تاصخشم  / هدننک نیمات  هدهع  رب  یربراب  هنیزه  / زیربت رابنا  رد  لیوحت  / دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  نیبرود  زاین  دروم  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ضیوعت یتناراگ  یاراد  / دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تساوخرد  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد  / ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  ودیق  روتکاف  شیپ 

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینوریب ینوریب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 160160

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   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  مرف و  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023001023 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

ناتسدرک ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6311012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  تاقلعتمو ،  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091416000306 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B30T20F لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33184422-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33184466-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 16 116 1

دوش دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف هبهب   تاقلعتمو ،  ،  تاقلعتمو هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 162162
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نزرواد ناتسرهش  نیتشاب  شخب  رهم  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزرواد  ناتسرهشرهم  یاتسوررد  تسویپ  تسیل  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096509000002 زاین :  هرامش 

نزرواد ناتسرهش  نیتشاب  شخب  رهم  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

ددع  14 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

نزرواد یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

تازوجمو یتسویپ  لیاف  یراذگراب  هب  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9636111171 یتسپ :  دک  رهم ،  یاتسور  نیتشاب  شخب  نزرواد  ناتسرهش  نزرواد ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44993749-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44993749-051 :: 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

رهشرذآ ناتسرهش  هموح  شخب  ولیدان  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6311077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس ناگیار 4  ینابیتشپ  هارمهب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096780000001 زاین :  هرامش 

رهشرذا ناتسرهش  هموح  شخب  ولیدان  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد  7 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

رهشرذآ یقرش ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5371193574 یتسپ :  دک  ولیدان ،  اتسور  یغاد  هلبق  ناتسهد  رهشرذآ  رهشرذآ ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4233114-041  ، 34545800-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34545400-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 163163

هلاس هلاس   44 ناگیار   ناگیار ینابیتشپ   ینابیتشپ هارمهب   هارمهب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 164164
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ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6311104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هظحالم  تسویپ  افطل  نامزاس  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  ریمعت و  صوصخ  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000100 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یا  هقطنم  قرب   :: 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 18 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یصوصخ  ینف و  تاصخشم  کالم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب  نیبرود  زنل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هناماس  رد 

1101001132000427 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   LVF-8008C-P0413 لدم هتسب  رادم  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ هظحالم   هظحالم تسویپ   تسویپ افطل   افطل نامزاس   نامزاس هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت صوصخ   صوصخ ردرد   ناونع : : ناونع 165165

نیبرود نیبرود زنل   زنل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 166166
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دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6311239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماد نیبرود  ، تیابارت دراه 6  ، هکبش تحت  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  باختنا  الاک  هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلعب 

1101001074000433 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   IC-700R لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   NS6700EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   SmartStor زاس هریخذ  الاک :  مان 

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

مرخ یالاک  باتش  هدننک  هضرع  عجرم   25D لدم  TB 1 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

.دامرف لصاح  سامت  بسن  یمیحر  یاقآ  یلخاد 307  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن تسویپ  روتکاف  شیپ  انمض 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070224-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: 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

ماد ماد نیبرود   نیبرود تیابارت ، ، تیابارت   66 دراه   دراه هکبش ، ، هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 167167
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نادابآ یدرونایرد  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6311264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  هعباتو  نادابآ  ردانب  هتسب  رادم  یاه  نیبرودو  یتارباخم  یاه  متسیس  رازفا  تخس  رازفا ،  مرن  یناسر  زور  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001396000101 زاین :  هرامش 

نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

یسمش هام  6 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  هعباتو  نادابآ  ردانب  هتسب  رادم  یاه  نیبرودو  یتارباخم  یاه  متسیس  رازفا  تخس  رازفا ،  مرن  یناسر  زور  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اضر ماما  یرهطم و  دیهش  یهاگنامرد  عمتجم   :: 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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  هتسب  رادم  نیبرود  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030646000049 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  یرهطم و  دیهش  یهاگنامرد  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ههامود  روتکاف  تخادرپ  دوش 2 - دنس  هنیمض  امتح  روتکاف  شیپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193613111 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  یرهطم و  دیهش  ینامرد  عمتجم  یزامن  نادیم  ، دنز نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32127709-071  ، 36121230-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32319304-071 :: 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

ردانب ردانب هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرودو   نیبرودو یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس رازفا   رازفا تخس   تخس رازفا ،  ،  رازفا مرن   مرن یناسر   یناسر زور   زور هبهب   یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 168168

تسیل تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 169169
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سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6311362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ مالعتسا  لیاف  ود  تاصخشم  قبط  کینورتکلا  تظافح  هناماس  بصن  مالقا  یبناج و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریا 

1101092586000463 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   30022a لدم  m 305 لوط  Cat 6 UTP هکبش لباک  الاک :  مان 
فالک 1,000 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
ناهاپس رذآ  کار  یا  هبعج  نتراک 10   mm^2 16 زیاس  RTP 16 عون یگناخ  یتعنص و  قرب  لانیمرت  الاک :  مان 

نتراک 100 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

دالوف هدنزاس  عجرم  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   PG16 لدم  mm 1 تماخض  mm 22 رطق مرگ  هزیناولاگ  دالوف  سنج  یکیرتکلا  یتارباخم و  هکبش  هلول  الاک :  مان 
نازرو اشوک  شیارگ  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهفصا  هکرابم 

رتم 50 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

یروآ نف  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   3M هدنزاس عجرم  یددع  ینوفلس 8  هتسب   CAT5e UTP لدم هکبش  نوتسیک  تکوس  الاک :  مان 
زورما

هتسب 20 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

ینواعت هدننک  هضرع  عجرم  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   4x50 mm^2 عطقم حطس   mm 34/20 رطق  m 100 لوط  PVC شکور سنج  ناشفا  قرب  لباک  الاک :  مان 
ناغماد دنهس  یدیلوت 

هرقرق 200 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

عجرم یرتم  لوط  ینف 0202011211  هرامش  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   1x400 mm^2 عطقم حطس   mm 32/5 رطق  PVC شکور سنج  تردق  قرب  لباک  الاک :  مان 
نادمه لباک  میس و  عیانص  هدننک  هضرع 

رتم 300 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

نامرک لباک  رز  هدنزاس  عجرم  لباک  رز  یتراجت  مان   m 100 لوط یفالک  نتراک 1   mm^2 50 عطقم حطس   PVC شکور سنج  هتشر  ناشفا 1  ترا  قرب  میس  الاک :  مان 
فالک 50 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 50 نایرج تدش  دنارگل  حرط  یروتاینیم   C زاف زویف 3  دیلک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

سوط هلول  باریم  هدننک  هضرع  عجرم   PN 4 راشف  mm 16 رطق  m 1 لوط  PE40 کبس نلیتا  یلپ  هلول  الاک :  مان 
هخاش 300 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
تعنص ریژه  هدننک  هضرع  عجرم   Genesis-E-6KVA لدم  kVA 6 ناوت نیالنآ   UPS الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم هباشم یمالعا   یمالعا دکدک   ناریا   ناریا .تسویپ   .تسویپ مالعتسا   مالعتسا لیاف   لیاف ودود   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس بصن   بصن مالقا   مالقا وو   یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم تساوخرد   تساوخرد دروم   دروم یالاک   یالاک

170170

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

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

زا 214 ھحفص 132 

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


.تسویپ مالعتسا  لیاف  ود  تاصخشم  قبط  کینورتکلا  تظافح  هناماس  بصن  مالقا  یبناج و  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریا 

.دشابیم هناماس  تسویپ  مالعتسا  طیارش  و  گرب )  ود   ) مالعتسا لیاف 
هارمه 09172034378 هرامش 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: 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

سوواک دبنگ  ناتسرهش  یزکرم  شخب  یجاح  قترا  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیافربارب  موتخم  قترآ  یرایهد  یتراظن  متسیس  یارجاودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100886000001 زاین :  هرامش 

سوواکدبنگ ناتسرهش  یزکرم  شخب  یجاح  قترا  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
ارآ نمیا  یتراجت  مان  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   IAP.NR- S9064R لدم  NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 

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

سوواک دبنگ  ناتسلگ ،  لیوحت :  لحم 

ناتسا لخاد  ناگدننک  نیمات  طقف.ددرگ  تسویپ  " امتحروتکاف شیپ  - یتسویپ یاهلیافربارب  یلصا  تساوخرد  تسا  هدش  تبث  هباشمدکاب  شرافس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  تاحیضوت  - موتخمدیسدمحمرون 09118786295 موتخم قترآرایهد  سامت  هرامش  - دنشابیم داهنشیپ  هب  زاجم  ناتسلگ 

4975153475 یتسپ :  دک  کالپ 181 ،  وکاله  دیهش  نابایخ  یجاح  قترا  یاتسور  سوواکدبنگ  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305360-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33305360-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایهد یرایهد یتراظن   یتراظن متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 171171
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زاوها بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تینوی کر 6  -8TB دراه - هکبش لباک  - چیئوس -NVR هتسب رادم  نیرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  هبالاکدیرخ  تساوخرد.تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا 

1101001331000472 زاین :  هرامش 
زاوها بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناراک هدیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   TOVITECH Co. LTD هدنزاس عجرم   PDN-66 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ایرآ داصتقا  دیما 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZNR16-16P لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
تاروگیز نیرفآ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان  یلور  هتسب   LSZH شکور  m 500 لوط راد  دلیش   SFTP لدم  Cat 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
گربدنت یتراجت  مان   Viking FS 800U NAS لدم  TB 8 تیفرظ لماع  متسیس  نودب  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   AEG هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   AEG یتراجت مان   PRITECT PLUS M 600 180 KVA لدم هنایار  تازیهجت  تینوی  یلاخ 6  کر  الاک :  مان 
ناراف کینورتکلا  عیانص  هدننک 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تبث زا  لبق  افطل.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  رابنا  ات  لمح  هنیزهودشابیم  زاوها  افبآ  رابنا  الاک ، لیوحت  لحم  .دشابیم  یدقن  ریغ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاحسامت  هرامش 09361443045 هب  یردفص  سدنهم  یاقآ  اب  لماک  تاصخشم  تفایرد  یگنهامه و  تهج  هناماس  رد 

6163653118 یتسپ :  دک  دادرخ ،  شبن  - یبرغ جنپ  نابایخ  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34457036-061  ، 34441721-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441721-061 :: 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

تینوی تینوی   66 کرکر   -- 88 TBTB دراه دراه -- هکبش هکبش لباک   لباک -- چیئوس چیئوس -- NVRNVR هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 172172
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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

ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هرامش  تسارح  رتفد  هب  ات 6/12/1401  دانسا  لیوحت  تهج  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  تشادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/09123532896

1101092130000222 زاین :  هرامش 
ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/13 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  تسارح  رتفد  هب  ات 6/12/1401  دانسا  لیوحت  تهج  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  تشادهگن  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنتسه تکرش  هب  زاجم  تسارح  هیدات  یاراد  یاه  تکرش  طقف  /09123532896

 : یتسپ دک  ناتسرل ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  سرگاز  نیزنب  پمپ  بنج  یتعیرش  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6818643847

33303026-066  ، 33310205-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33310205-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

واک6310408 فرژ  ینامزاس  هکبش  تراظن  گنیروتینام  هحفص 31)هاگتسد  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

ناسرلوپ6310168 یاهنیشام  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 119)جیکپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6310923 اتید  چیئوس   - لانرتسکا کسید  دراه   - هتسب رادم  نیبرود   - شخپ طبض و  هحفص 119)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرایهد6311407 یتراظن  متسیس  یارجا  هحفص 119)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تینوی6311589 کر 6  -8TB دراه - هکبش لباک  - چیئوس -NVR هتسب رادم  هحفص 119)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت تشادهگن   تشادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 173173

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) wimwim  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6310279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج.مرترپیاه دنرب   Cap هارمه هب  ، گنلیش نودب   ( چروت هندرگ  نژِیسکا ( زاگ  اب  یبآریز  شرب  امسالپ  چروت.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Plasma Cutting : Company: ESAB هاگتسد

1101092297001539 زاین :  هرامش 
ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   WIM یتراجت مان   IPS56 لدم امسالپ  شرب  یراکشوج  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .تسیمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مالعتسا و  مرف  لیمکت  تسویپ ،  تاصخشم  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Plasma Cutting : Company: ESAB یبآ ریز  امسالپ  شرب  هاگتسد  تهجدشاب  یم  الاک  یفیک  ینف و  دیئات  لیوحت و  زا 

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

32571025-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

wim :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6310279Cap هارمه هب  ، گنلیش نودب   ( چروت هندرگ  نژِیسکا ( زاگ  اب  یبآریز  شرب  امسالپ  هحفص 137)چروت  )  w imwim

CapCap  هارمه هارمه هبهب   ،، گنلیش گنلیش نودب   نودب  ( ( چروت چروت هندرگ   هندرگ نژِیسکا ( ( نژِیسکا زاگ   زاگ اباب   یبآریز   یبآریز شرب   شرب امسالپ   امسالپ چروت   چروت ناونع : : ناونع 174174

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   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

تهج6309641  CO2, یرهشزاگ تشن  قیرح  مالعا  متسیس  ددع  یزادنا 5 هار  بصن  هیهت 
هب لاصتا  تیلباق  یجورخ  16 اب قیرح  نالعا  لنپ  رشالف  غارچوریژآ  عبرمرتم  40 لقادح

یناشنشتآدحاو

هحفص 41) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6309839 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 31)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ترارح6310378 مالعا  روتکتد   - یناشن شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 41)ریژآ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ژراش6310418 لباق  یرتاب   - نویسازینوی یدود  روتکتد  قیرح -  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد 
طخ هدننک 20  نفلت   - هعطق جنس  ترارح   - هعطق لدبم  قیرح -  مالعا  هیذغت  عبنم  یدیسا -

قیرح مالعا  رشلف  ریژآ  یتراک - میس  وگنخس 

هحفص 41) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6310881 مالعا  هحفص 41)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6311158 تسیل  قبط  قیرح  مالعا  مزاول  هحفص 41)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یافطا6311514 ریذپ و  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  نیمات و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
ناتسرامیب رد  یبآ  قیرح 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

هنایار6309562 هکبش  تنیوپ  هحفص 55)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

مب6309712 هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  یاهمتسیسیاهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 106) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

قاتا6310214 لرتنک  سسکا  تقرس و  دض  برد  بصن  هیهت و  قیرح ،  ءافطا  متسیس  یارجا  یحارط و 
رورس

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 106) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6310489( لرتنک سسکا   ) ددرت لرتنک  هژورپ  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 106) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6310419 یاه  نیبرود  ریواصت  تیریدم  هحفص 21)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

مب6309712 هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  یاهمتسیسیاهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 106) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رلرتنک6310208 متسیس  -- ناوختراک  هیاپ   -- هحفص 31)ناوختراک یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ددرت6310209 یاهمتسیسهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 106) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

دنبارآ6310313 کجو  یقرب  لفقو  تشگنا  رثا  ناوختراکو و  هلاناک  ود  رلرتنک  یا و  هخاش  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 106) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6310489( لرتنک سسکا   ) ددرت لرتنک  هژورپ  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 106) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لنسرپ6311167 600 ددرت نویساموتارازفا  مرن  یاهمتسیسینابیتشپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 106) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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سراف ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SR23 لدم وکرد  یتعنص  هورگ  تقرسدض  قیرحدض و  لیتسا  شکور  یزلف  رورس  قاتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005033000115 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

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

ماهبا تروص  رد  -4 .دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  ربرابنا  ات  لمح  هنیزه  - 3  . دشاب یم  یدقن  تروص  هب  دیرخ  -2 دشاب .  یم  هباشم  دک  زا  هدافتسا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  ساسارب  تاصخشم.دیریگب  سامت  یلخاد 132   37 یلا یاه 0712276930 هرامشاب 

7145647371 یتسپ :  دک  ترجه ،  راولب  یادتبا  قباس -) یسلطا   ) مئاق نادیم  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32276930-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273250-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SR23SR23  لدم لدم وکرد   وکرد یتعنص   یتعنص هورگ   هورگ تقرسدض   تقرسدض وو   قیرحدض   قیرحدض لیتسا   لیتسا شکور   شکور یزلف   یزلف رورس   رورس قاتا   قاتا برد   برد ناونع : : ناونع 175175
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تفریج یعامتجا  نیمات  ینامرد  یتشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6309482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ups ورورس قاتا  تهج  رتم  کی و110 هجرد  پیلوت  ناولا  کیلورکا  گنر  عون  ینامزاس  لزنم  تهج  عبرم  رتم  400 یبیرقتژارتم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بآ لالح  قیرح  دض  گنر  عون 

1101091049000002 زاین :  هرامش 
تفریج یعامتجا  نیمات  ینامرد  یتشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  510 دادعت : 

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

قیرح دض  گنر  عون   ups ورورس قاتا  تهج  رتم  کی و110 هجرد  پیلوت  ناولا  کیلورکا  گنر  عون  ینامزاس  لزنم  تهج  عبرم  رتم  400 یبیرقتژارتم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  جونهک  تامدخ  هئارا  لحم  رهش  تیفیک  همانیهاوگو  درادناتسا  هیدات  یاراد  بآ  لالح 

7861644481 یتسپ :  دک  تفریج ،  یعامتجا  نیمات  ینامرد  یتشادهب  زکرم  - ماما راولوب  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43312802-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43314924-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عون عون   upsups ورورس ورورس قاتا   قاتا تهج   تهج رتم   رتم 1 101 10 وو کیکی   هجرد   هجرد پیلوت   پیلوت ناولا   ناولا کیلورکا   کیلورکا گنر   گنر عون   عون ینامزاس   ینامزاس لزنم   لزنم تهج   تهج عبرم   عبرم رتم   رتم 400400 یبیرقتژارتم یبیرقتژارتم ناونع : : ناونع
بآبآ لالح   لالح قیرح   قیرح دضدض   گنر   گنر

176176
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشاضما ورهم  یتسویپ  کرادم  - الاک لیوحتوروتکافزا  سپ  زور  تخادرپ 50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000456 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

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

دوشاضما ورهم  یتسویپ  کرادم  - الاک لیوحتوروتکافزا  سپ  زور  تخادرپ 50  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34255280-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم قیرح   قیرح وو   تقرس   تقرس دضدض   ردرد   ناونع : : ناونع 177177
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6310028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فا ید  ما  شکور  هریگتسد و  لفق و  اب  تقرس  دض  تالآ  قاری  اب  قیرح  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طولب بوچ  شکور  لیم و  ود  فا  ید  ما  قرو 

1101003809000792 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیئامرف لصاح  سامت  داژندارم  سدنهم  بانج  هرامش 09376858551  اب  تالاوس  هب  ییوگخساپ  یگنهامه و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریدغ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( قیرح افطا   ) یناشن شتآ  یتایلمع  لماک  سابل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096946000155 زاین :  هرامش 
ریدغ یمیشورتپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عافد عیانص  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم  دالیم  عیانص  هدنزاس  عجرم   XXL زیاس یناشن  شتآ  یتایلمع  سابل  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1466963143 یتسپ :  دک  کی ،  کالپ  راشبآ ،  هچوک  قفش ،  نابایخ  ایرد ،  راولب  برغ ، )  ) سدق کرهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41791000-021  ، 4179100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41791000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طولب طولب بوچ   بوچ شکور   شکور وو   لیم   لیم ودود   فافا   یدید   ماما   قرو   قرو فافا   یدید   ماما   شکور   شکور وو   هریگتسد   هریگتسد وو   لفق   لفق اباب   تقرس   تقرس دضدض   تالآ   تالآ قاری   قاری اباب   قیرح   قیرح دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 178178

(( قیرح قیرح افطا   افطا  ) ) یناشن یناشن شتآ   شتآ یتایلمع   یتایلمع لماک   لماک سابل   سابل ناونع : : ناونع 179179
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دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6311668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دابآریماردنب یتامدخ  یاهروانش  قیرح  ءافطا  پمپ  هاگتسد  لیوحت 5  لمح و  دیرخ و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000131 زاین :  هرامش 

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

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

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34623006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: 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

6309478SR23 لدم وکرد  یتعنص  هورگ  تقرسدض  قیرحدض و  لیتسا  شکور  یزلف  رورس  قاتا  هحفص 8)برد  قیرح  ( قیرح

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

کی6309482 هجرد  پیلوت  ناولا  کیلورکا  گنر  عون  ینامزاس  لزنم  تهج  عبرم  رتم  400 یبیرقتژارتم
بآ لالح  قیرح  دض  گنر  عون   ups ورورس قاتا  تهج  رتم  و110

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

رورس6309501 قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 8)رد  قیرح  ( قیرح

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

پمپ6309584 رتسوب  جیکپ  هیال  هداتسیا 3 یدومع  رتیل  تیفرظ 5000 اب  بآ  هریخذ  نلیتا  یلپ  نزخم 
یزادنا هار  بصن و  یناشنشتآ 

هحفص 41) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تهج6309641  CO2, یرهشزاگ تشن  قیرح  مالعا  متسیس  ددع  یزادنا 5 هار  بصن  هیهت 
هب لاصتا  تیلباق  یجورخ  16 اب قیرح  نالعا  لنپ  رشالف  غارچوریژآ  عبرمرتم  40 لقادح

یناشنشتآدحاو

هحفص 41) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قبط6309644 یردیح  دیهش  کینیلک  یلپ  نامتخاس  قیرح  یافطاو  مالعا  متسیس  هژورپ  یارجا 
تسویپ هب  تادنتسم 

هحفص 41) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یتامدخ یتامدخ یاهروانش   یاهروانش قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا پمپ   پمپ هاگتسد   هاگتسد   55 لیوحت   لیوحت وو   لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 180180

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

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

زا 214 ھحفص 143 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ae76yw4n7e69a?user=37505&ntc=6311668
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6311668?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یناشن6309839 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 31)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ید6310028 ما  قرو  فا  ید  ما  شکور  هریگتسد و  لفق و  اب  تقرس  دض  تالآ  قاری  اب  قیرح  دض  برد 
طولب بوچ  شکور  لیم و  ود  فا 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

قاتا6310214 لرتنک  سسکا  تقرس و  دض  برد  بصن  هیهت و  قیرح ،  ءافطا  متسیس  یارجا  یحارط و 
رورس

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 106) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ترارح6310378 مالعا  روتکتد   - یناشن شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 41)ریژآ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس6310404 قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  هژورپ  هحفص 41)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ژراش6310418 لباق  یرتاب   - نویسازینوی یدود  روتکتد  قیرح -  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد 
طخ هدننک 20  نفلت   - هعطق جنس  ترارح   - هعطق لدبم  قیرح -  مالعا  هیذغت  عبنم  یدیسا -

قیرح مالعا  رشلف  ریژآ  یتراک - میس  وگنخس 

هحفص 41) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6310505( قیرح افطا   ) یناشن شتآ  یتایلمع  لماک  هحفص 8)سابل  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6310881 مالعا  هحفص 41)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6311158 تسیل  قبط  قیرح  مالعا  مزاول  هحفص 41)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یافطا6311514 ریذپ و  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  نیمات و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
ناتسرامیب رد  یبآ  قیرح 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هیوهت و6311578 یکیناکم و  یقرب و  تاسیسات  تاریمعت  یرادهگن و  یسدنهم  ینف و  تامدخ  ماجنا 
یکیناکم یقرب و  تاسیسات  ریاس  قیرح و  افطاو  مالعا  یاهمتسیس  دود ، عفد 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتامدخ6311668 یاهروانش  قیرح  ءافطا  پمپ  هاگتسد  لیوحت 5  لمح و  هحفص 8)دیرخ و  قیرح  ( قیرح

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

هیوهت و6311741 یکیناکم و  یقرب و  تاسیسات  تاریمعت  یرادهگن و  یسدنهم  ینف و  تامدخ  ماجنا 
هژیوان هژیو و  یکیناکم  یقرب و  تاسیسات  ریاس  قیرح و  افطا  مالعا و  یاهمتسیس  دود ، عفد 

یزکرم لرتنک  نامتخاس  اهلنوت  اههاگتسیا و  هیلک  رد  هبوصنم 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تارادا6309943 کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  تازیهجت  هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لیاف6311362 ود  تاصخشم  قبط  کینورتکلا  تظافح  هناماس  بصن  مالقا  یبناج و  تازیهجت 
.دشابیم تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  .تسویپ  مالعتسا 

هحفص 119) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاگ6311397 لاقتنا  تاسیسأت  کینورتکلا  هحفص 18)تظافح  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاگ6311401 لاقتنا  تاسیسأت  کینورتکلا  هحفص 18)تظافح  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6311757 تظافح  هناماس  تازیهجت  تشادهگن  هحفص 119)ریمعت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

امد6310212 روسنس  یترارح و  ، دود روتکتد  هحفص 41)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ترارح6310378 مالعا  روتکتد   - یناشن شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 41)ریژآ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ژراش6310418 لباق  یرتاب   - نویسازینوی یدود  روتکتد  قیرح -  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد 
طخ هدننک 20  نفلت   - هعطق جنس  ترارح   - هعطق لدبم  قیرح -  مالعا  هیذغت  عبنم  یدیسا -

قیرح مالعا  رشلف  ریژآ  یتراک - میس  وگنخس 

هحفص 41) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6311206 یاه  لیاف  حرشب  بصن  هارمه  هب  امد  روسنس  یترارح و  دود ،  روتکتد  هحفص 41)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   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  اب  ربارب  تقرس  مالعا  ریگدزد  متسیس  تازیهجت  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005301000472 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  برغ  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
ریژآ یزکرم  هدننک  هضرع  عجرم  ریژآ  یزکرم  هدنزاس  عجرم  گناب  یتراجت  مان   Bang-2576 لدم  zone 128 تقرس مالعا  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ اضما  رهم و  ) دشاب یم  یمازلا  تسویپ  تادنتسم  هارمهب  اهب  مالعتسا  گرب  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1388784851 یتسپ :  دک  یبرغ ،  مکی  نابایخ  رهم  خسار  اضریلع  دیهش  نابایخ  کلملا  لامک  نادیم  یزکرم  رسنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44508332-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44508332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تسویپ6310329 تادنتسم  اب  ربارب  تقرس  مالعا  ریگدزد  متسیس  تازیهجت  هحفص 147)تسیل  ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ تادنتسم   تادنتسم اباب   ربارب   ربارب تقرس   تقرس مالعا   مالعا ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 181181

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6309878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سناکرف یتلوم   GPS هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001155000023 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  نیبرود  دارآ  هدننک  هضرع  عجرم   HI-TARGET یتراجت مان   IRTK4 لدم سناکرف  یتلوم  یرادرب  هشقن  سا  یپ  یج  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

**** دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ****

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

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

33442785-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

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 12 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  الاک  لیوحت   8x30 یئامنگرزب  2 رقصلا لدمرنیاتشا  ( یراکش  ) یمشچود نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000366 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زیهجت اناوت  نیمز  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   TCM هدنزاس عجرم   TCM یتراجت مان   8X24-50 لدم راد  موز  یمشچ  ود  نیبرود  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  روتکاف  شیپ  نمض  رد  لحم  رد  الاک  لیوحت  دیئامرف و  لصاح  سامت  هرامش 09166220237  اب  عالطا  بسک  تهج   :: 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

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سناکرف سناکرف یتلوم   یتلوم   GPSGPS هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 182182

لحم لحم ردرد   الاک   الاک لیوحت   لیوحت   88 x30x30 یئامنگرزب یئامنگرزب   22 رقصلا رقصلا لدمرنیاتشا   لدمرنیاتشا (( یراکش یراکش  ) ) یمشچود یمشچود نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 183183

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هتفرگ  سامت  یرهاط  یاقآ  اب  اوئس ل  تروص  ردو  دوش  هعجارم  همیمض  لیاف  گرب  هب 3  افطل   ، یریوصت یتوص و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09126213085

1201003058000001 زاین :  هرامش 
فیرش یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یاقآ اب  اوئس ل  تروص  ردو  دوش  هعجارم  همیمض  لیاف  گرب  هب 3  افطل  ادص  ردروکر  ، لاناک ریوصت 4  رسکیم  ، وگ دنلب  ، میس یب  نوفورکیم   ، یریوصت یتوص و  متسیس  - 
دوش 09126213085 هتفرگ  سامت  یرهاط 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

تروص ردو  دوش  هعجارم  همیمض  لیاف  گرب  هب 3  افطل  ادص  ردروکر  ، لاناک ریوصت 4  رسکیم  ، وگ دنلب  ، میس یب  نوفورکیم   ، یریوصت یتوص و  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش 09126213085 هتفرگ  سامت  یرهاط  یاقآ  اب  اوئس ل 

1458889694 یتسپ :  دک  فیرش ،  یتعنص  هاگشناد  یدازآ -  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66654781-021  ، 66164441-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66022715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6309460 نیبرود  هحفص 119)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6309553 رادم  یتظافح  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 119)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6309701 تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 119)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه6309771 نیبرود  سا و  یپ  وی  هکبش ،  یرتویپماک  یاهرازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ 
نامزاس هتسب  رادم 

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سناکرف6309878 یتلوم   GPS هحفص 18)هاگتسد نیبرود  ( نیبرود

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

هاگتسد6309953 کی  -VE812T 2 لدم  HDMI هدنتسرف هاگتسد  کی  یزادنا 1- هار  بصن و  ، هیهت
VE812R لدم  HDMI هدنریگ

هحفص 55) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 184184
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لحم6310221 رد  الاک  لیوحت   8x30 یئامنگرزب  2 رقصلا لدمرنیاتشا  ( یراکش  ) یمشچود هحفص 18)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6310231 هحفص 119)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6310419 یاه  نیبرود  ریواصت  تیریدم  هحفص 21)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتساوخرد6310530 زنل  هتسبرادم و  هحفص 119)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6310923 اتید  چیئوس   - لانرتسکا کسید  دراه   - هتسب رادم  نیبرود   - شخپ طبض و  هحفص 119)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یلخاد6310956 یدبنگ  هحفص 119)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینوریب6310976 هحفص 119)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6310996 تاصخشم  مرف و  قبط  هتسب  رادم  هحفص 119)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دوش6311012 هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  تاقلعتمو ،  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 119)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6311018 نیبرود  یزادنا  هارو  بصنو  هحفص 119)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هلاس6311077 ناگیار 4  ینابیتشپ  هارمهب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 119)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6311104 افطل  نامزاس  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  ریمعت و  صوصخ  رد 
ددرگ هظحالم 

هحفص 119) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6311164 یتوص و  هحفص 18)متسیس  نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود6311184 زنل  هحفص 119)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ماد6311239 نیبرود  تیابارت ، دراه 6  هکبش ، تحت  زاس  هریخذ  هحفص 119)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رادم6311264 یاه  نیبرودو  یتارباخم  یاه  متسیس  رازفا  تخس  رازفا ،  مرن  یناسر  زور  هب  یراذگاو 
ردانب هتسب 

هحفص 119) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسیل6311290 قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 119)لیاسو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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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

تینوی6311589 کر 6  -8TB دراه - هکبش لباک  - چیئوس -NVR هتسب رادم  هحفص 119)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتارارح6311797 نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 18)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هذیا ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6309476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهعرب ی لمح  هنیزه ی   / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   / یتسویپ تاصخشم  قبط  (nas  ) زاس هریخذ  هاگتسد  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوشیم عوجرم  دات  مدع  تروصرد  / تسا هدنشورف 

1101091736000078 زاین :  هرامش 
هذیا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناریا یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   HDS یتراجت مان   DKU-605-18 لدم یتعنص  هنایار  زاس  هریخذ  کسید  دراه  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

تسا هدنشورف  هدهعرب ی  لمح  هنیزه ی   / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   / یتسویپ تاصخشم  قبط  (nas  ) زاس هریخذ  هاگتسد  دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم عوجرم  دات  مدع  تروصرد   / دشاب دمیآ  ساسارب  تمیقو  دمیآ  تبث  یتسیاب  اهتکرش  /

6391835988 یتسپ :  دک  زاگ ،  هار  راهچ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  خ  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43631180-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

13631170-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( nasnas  ) ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دراه   دراه ناونع : : ناونع 185185
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093202000088 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6309624 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  دنلبدیب  زاگ  شیالاپ  تکرش   PB-3140810366-SE اضاقت هرامش  هب  ( HPE 3PAR 8440 لدم ) تاعالطا یزاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنلبدیب  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا  یروانف  هزوح  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
18,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   900,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1402/03/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اهنامیپ روما  هرادا  یتسپ 161 -  قودنص  هیدیما -  ناتسزوخ -   ، 6364146113 یتسپ :  دک  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02188305611 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: 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 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

6310020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ.ددرگیم 3 لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  زاس  هریخذ  پیت  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000783 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زیر عیانص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسراجم  هدنزاس  روشک   TANDBARGDATA یتراجت مان   LTO5 لدم  TB 3 تیفرظ زاس  هریخذ  ویارد  پیت  الاک :  مان 

زربلا هنیسراپ  یاه  هدنزادرپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

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

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 186186

زاس زاس هریخذ   هریخذ پیت   پیت ناونع : : ناونع 187187
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نارهت یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001025000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310359 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ  تست و  شزومآ ، هارمه  هب   san رب ینتبم  تاعالطا  یزاس  هریخذ   storage تاموزلم تازیهجت و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینابیتشپ تست و  شزومآ ، هارمه  هب   san رب ینتبم  تاعالطا  یزاس  هریخذ   storage تاموزلم تازیهجت و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ریغ رد  .دسرب  رازگهصقانم  باسحیذ  دیئات  هب  تسیابیم  تاداهنشیپ  ییاشگزمر  زا  شیپ  ات  نارگهصقانم  هیلک  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

دشابیم  رگهصقانم  هدهعب  نآ  زا  یشان  تاعبت  تروصنیا 
10:00 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت یا  هقطنم  بآ  تکرش  باجح -  نابایخ  زرواشک -  راولب  نارهت -   ، 1415615441 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدجت لوا  تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

851/1400/829 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-bidboland.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یزاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تست   تست شزومآ ، ، شزومآ هارمه   هارمه هبهب     sansan ربرب   ینتبم   ینتبم تاعالطا   تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ   s toragestorage تاموزلم   تاموزلم وو   تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تشپ تشپ

188188

تاعالطا تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 189189
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نادابآ تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/23هرامش زا   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص ناهج   :: عبنم :: 1401/12/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم ناونع   3 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاف 3 رکارک  تک  دحاو  ترارح  تفایزاب ، رلیوب  چنیا  سی 99  یاب  ریسم  یزادنا  هار  تست و  بصن ،  نخاس ، دیرخ ، یحارط ،

هاگشیالاپ  یبناج  تاقلعتم  یریگراب VACUUM BOTTOM و  یزاس ، هریخذ  عمتجم  ثادحا  هژورپ  - 
یهگآ لصا  رد  جردنم  نزاخم ...  لاو  دناب  لیمکت  یزاس و  مواقم  تایلمع  یارجا  - 

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

نادابآ  تفن  شیالاپ  تکرش  یزکرم  رتفد  تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  دانسا : میلست   :: سردآ سردآ
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  اهنامیپ  روما  هاگشیالاپ  یلصا  هزاورد  بنج  دور  دنورا  هیشاح  نادابا 

53183338 :: نفلت :: www.setadiran.ir -WWW.ABADAN REF.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6309476(nas  ) زاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 151)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تافلت6309588 شهاک  لوژام  یزادنا  هار  تهج  چیئوس  دراه و  هحفص 55)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاعالطا6309624 یزاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 151)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6310020 هریخذ  هحفص 151)پیت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ناسرلوپ6310168 یاهنیشام  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 119)جیکپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رب6310359 ینتبم  تاعالطا  یزاس  هریخذ   storage تاموزلم تازیهجت و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
تشپ تست و  شزومآ ، هارمه  هب   san

هحفص 151) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تاعالطا6310431 یزاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 151)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ماد6311239 نیبرود  تیابارت ، دراه 6  هکبش ، تحت  زاس  هریخذ  هحفص 119)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تفایزاب تفایزاب رلیوب   رلیوب چنیا   چنیا سیسی  9999   یاب   یاب ریسم   ریسم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ،  ،  بصن تخاس ، ، تخاس دیرخ ، ، دیرخ یحارط ، ، یحارط یراذگاو   یراذگاو لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   33 ناونع : : ناونع
مواقم مواقم تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا هاگشیالاپ -  -  هاگشیالاپ یبناج   یبناج تاقلعتم   تاقلعتم وو     VACUUM BOTTOMVACUUM BOTTOM  یریگراب یریگراب یزاس ،  ،  یزاس هریخذ   هریخذ عمتجم   عمتجم ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ ترارح -  -  ترارح

نزاخم نزاخم لاودناب   لاودناب لیمکت   لیمکت وو   یزاس   یزاس

190190
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یریوصت6311576 تراظن  یاه  هناماس  هب  طوبرم  زاس  هریخذ  رورس  هحفص 18)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تینوی6311589 کر 6  -8TB دراه - هکبش لباک  - چیئوس -NVR هتسب رادم  هحفص 119)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریسم6311749 یزادنا  هار  تست و  بصن ،  تخاس ، دیرخ ، یحارط ، یراذگاو  لماش :  هصقانم  ناونع   3
یریگراب یزاس ،  هریخذ  عمتجم  ثادحا  هژورپ  ترارح -  تفایزاب  رلیوب  چنیا  سی 99  یاب 

یزاس و مواقم  تایلمع  یارجا  هاگشیالاپ -  یبناج  تاقلعتم  VACUUM BOTTOM و 
نزاخم لاودناب  لیمکت 

هحفص 151) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بانیم - سابعردنب هار  سیلپ  یرتم  هنامگ 20 کینکتوئژ  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000287 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: 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

6310080( تسویپ قبط  گنیکراپ (  برد  یکج  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 106) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

بانیم6310093 - سابعردنب هار  سیلپ  یرتم  هنامگ 20 کینکتوئژ  تامدخ  هحفص 155)ماجنا  دنب  ( دنب هار   هار

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

تاعطق6311611 ریاس  دنبهار و  ییوزاب  هحفص 94)هلیم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

بانیم بانیم -- سابعردنب سابعردنب هار   هار سیلپ   سیلپ یرتم   یرتم 2020 هنامگ   هنامگ کینکتوئژ   کینکتوئژ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 191191
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مب6309712 هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  یاهمتسیسیاهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 106) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6310080( تسویپ قبط  گنیکراپ (  برد  یکج  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 106) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تاعطق6311611 ریاس  دنبهار و  ییوزاب  هحفص 94)هلیم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " 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

یریوصت6311164 یتوص و  هحفص 18)متسیس  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

server G10 HP دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  رظن  دم  تسویپ  ینف  تاصخشم 

.ددرگ یراذگراب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  اتفا و  یهاوگ 
1101050213000046 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 Gen10 6248R 2P 8SFF لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

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

server G10 HP دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رظن  دم  تسویپ  ینف  تاصخشم 

.ددرگ یراذگراب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  اتفا و  یهاوگ 

7591797313 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یبونج   لگنج  رادرس  نابایخ  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232951-074  ، 33225612-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلاع یلاع یاروش   یاروش یهاوگ   یهاوگ وو   اتفا   اتفا یهاوگ   یهاوگ دشاب   دشاب یمیم   رظن   رظن دمدم   تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم   server G10  HPserver G10  HP  دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یراذگراب   یراذگراب کیتامروفنا   کیتامروفنا

192192
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هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  یرادنامرف   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا زاین  دروم  کپ  لانیجروا و  کسید  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005253000087 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 2.4TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 

نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   PNY یتراجت مان   GB 240 تیفرظ لدم 007   SSD کسید دراه  الاک :  مان 

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

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  یمسر  روتکاف  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6731818591 یتسپ :  دک  نیسره ،  یرادرهش  - نارادساپ هاپس  راولب  نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124440-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45124522-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانیجروا لانیجروا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 193193
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مرف  رد  جردنم  تاصخشم  اب   HP G10 رورس هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000365000071 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا دروم  لیوحت  زا  دعب  زور  ات 15  رثکادح  باسح  هیوست  .تسا  یمازلا  روتکاف  هدارا  - یتسویپ مرف  اب  قباطم  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715944494 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  اروش  هارراهچ  هب  هدیسرن  یتشهب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33479825-044  ، 33479820-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479833-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا رایس  تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش نمهب 1401   30 هبنشکی ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 14:00 دنفسا 1401   13 هبنش ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات   08:00

tamin.mci.ir :: عبنم دنفسا 1401عبنم  13 هبنش ، دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 14:00

6309810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس لوسنک  یزاس  هدامآ  تهج  زاین  دروم  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط هارمه ، جرب  ناتسدرک ، عطاقت  یقرش  علض  کنو ، نابایخ  کنو ، نادیم  یناشن :  ) دیرخ لک  هرادا  هب  تمیق  تکاپ  ینف و ج : تاصخشم  تکاپ   :: سردآ سردآ
( هناخریبد دحاو  فکمه ،

81712581 نفلت 81712587 - هرامش  اب  ینف  تاصخشم   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف )سکف یروپهاش یاقآ   ) t.shahpouri@mci.ir :: لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مرف   مرف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم اباب     HP G10HP G10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 194194

رورس رورس لوسنک   لوسنک یزاس   یزاس هدامآ   هدامآ تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 195195
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6309919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  رورس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003943 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC لدم  TB 1/2 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

اسرب
ددع 16 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   NC360T لدم  two part رورس هکبش  تراک  الاک :  مان 

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

عجرم  HP یتراجت مان   HP 8-BAY SFF HARD DRIVE CAGE FOR PROLIANT DL380 826691-B21 لدم هنایار  رورس  کسید  دراه  هظفحم  الاک :  مان 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا تسویپ  تسیل  تاصخشم  دیئات  روتکاف و  شیپ  یراذگراب  / ههام هیوست 2  / رادیرخ لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 196196
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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 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  تسیل  ساسارب  پنویک  یریگ  نابیتشپ  یاهرورس  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094853000024 زاین :  هرامش 

روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  تسیل  ساسارب  پنویک  یریگ  نابیتشپ  یاهرورس  مالعتسا  - 

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

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

تسویپ تاصخشم  تسیل  ساسارب  پنویک  یریگ  نابیتشپ  یاهرورس  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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ساسارب   HP رورس مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094853000023 زاین :  هرامش 

روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  ساسارب   HP رورس مالعتسا  - 

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

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

تسویپ تسیل  ساسارب   HP رورس 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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم تسیل   تسیل ساسارب   ساسارب پنویک   پنویک یریگ   یریگ نابیتشپ   نابیتشپ یاهرورس   یاهرورس مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 197197

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل ساسارب   ساسارب   HPHP  رورس رورس مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 198198
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یزار هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم   HP DL380 Gen10 8SFF رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000403 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یرتویپماک  رورس  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4274507-0833  ، 34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

6310471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یزکرم  داتس  رورس  قاتا  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005353000163 زاین :  هرامش 

زاوها رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  هبنش 1401/12/3 زور 4 رد  یرادا  تاعاس  یط  رد  دیدزاب  تهج  دشابیم و  یمازلا  لحمزا  دیدزاب.ددرگ  اضما  رهمدات و  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشابیم مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  اهنت  ناتسزوخ  ناتسا  رد  رقتسم  یاه  تکرش   . ددرگ یگمهامه  تشرس  کاپ  سدنهم   09163063500

6165693173 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  یتعنص  کرهش  بنج  - رذوبا ناتسرامیب  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34490645-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34490645-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ناونع : : ناونع 199199

زاوها زاوها قرب   قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تکرش   تکرش یزکرم   یزکرم داتس   داتس رورس   رورس قاتا   قاتا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 200200
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راسناوخ س )  ) هیمطاف 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 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092472000003 زاین :  هرامش 
راسناوخ هیمطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.راسناوخ هیمطاف  ناتسرامیب  رابنا  لیوحت.یمازلا  روتکاف  شیپ  قیقد  قاصلاودشابیم  همیمض  تسویپ  تسیل.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  ینف 45  لوئسم  دات  زا  سپ  تخادرپ 

8791614416 یتسپ :  دک  مرحم ،  خ 13 راسناوخ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57779000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57772774-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راوزبس ناتسرهش  درجورسخ  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون 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

6310566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درجرورسخ یاتسور  رباعمرد  تلفسآ  نت  شخپو 130 لمح  هیهت ,  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096878000006 زاین :  هرامش 

راوزبس ناتسرهش  یزکرم  شخب  درجورسخ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

نت  130 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

راوزبس یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  نیمات  همان  مهافت  ساسارب  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  طسوت  یفرصم  ریق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9617118173 یتسپ :  دک  درجورسخ  ، یاتسور  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44246177-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44246177-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ناونع : : ناونع 20120 1

اتسور اتسور رباعمرد   رباعمرد تلافسآ   تلافسآ نتنت   130130 شخپو   شخپو لمح   لمح هیهت ,  ,  هیهت ناونع : : ناونع 202202
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سراف قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یداتس نامتخاس  یا  هنایار  هکبش  تهج   G10 رورس هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001324000079 زاین :  هرامش 

سراف قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL180 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143673769 یتسپ :  دک  کالپ 182 ،  یعرف 13/5 ، مرا 13 ، مرا ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250217-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250249-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000203 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  رورس  دادعت 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 
دوش همیمض  روتکاف  شیپ 

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یداتس یداتس نامتخاس   نامتخاس یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش تهج   تهج   G10G10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 203203

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 204204

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یسانشراک  تاقلعطم  تاصخشم و  قبط  هکبش  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003945 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
روپاگنس هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یسانشراک  تاصخشم  دیئات  و  تسویپ ) یسانشراک  قباطم   ) روتکاف شیپ  یراذگراب  / ههام هیوست 2  / رادیرخ لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا هاگدورف  تیریدم   :: 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 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

6310950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001428000082 زاین :  هرامش 

کارا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE-DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رورس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818889891 یتسپ :  دک  کارا ،  هاکدورف  یلامش -  یدنبرمک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38868011-086  ، 33689001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33689002-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یسانشراک   یسانشراک تاقلعطم   تاقلعطم وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش رورس   رورس ناونع : : ناونع 205205

رورس رورس ناونع : : ناونع 206206

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سرگاز نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یرازگراب  ینف  تاصخشم  قبط  یتایلمعرورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003274000167 زاین :  هرامش 

سرگاز نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

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

کشمیدنا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  زا  سپ  تخادرپدشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  نهآ  هار  رابنا  هب  لیوحتو  لاسرا  هنیزهدشابیم  هدش  یرازگراب  تسیل  قبط  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  09383524476 ونشر سدنهم  هطوبرم  سانشراک  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروصرددشابیم  ههام  هطوبرم 3

6481941464 یتسپ :  دک  رذآ ،  مراهچ  یادهش  نامتخاس  - نهآ هار  نادیم  کشمیدنا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42692106-061  ، 42692690-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42629507-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش یرازگراب   یرازگراب ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یتایلمعرورس   یتایلمعرورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 207207

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یدیرف دیهش   ) لباب کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6311284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هک  رلوک 18000 تعاس 1 موادمدرکراک 24  قرب  ندش  لصو  عطق  زا  دعب  راکدوخ  ندش  نشور  یشیامرسرورسقاتا  رلوک 18000  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا تخاس  الاک  غلبم 400/000/000  عومجم 

1101099786000005 زاین :  هرامش 
( یدیرفدیهش ) لباب کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یککشوک ناینامحر  هلا  فطل  هدننک  هضرع  عجرم   WESTA یتراجت مان  لدم 18000  یشیامرس  عون  یراوید  تلیپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

رلوک ددع  کی  هتعاس و  موادم 24  درکراکقرب  ندش  لصو  عطق و  زا  دعب  راکدوخ  ندش  نشور  تیلباق  یشیامرسرورس  قاتا  رلوک 18000  ددع  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یناریا  لخاد و  تخاس  الاک  هدوب و  لایر  غلبم 400/000/000  عومجم  هب  هک  یشیامرگ  یشیامرس و   18000

4714938315 یتسپ :  دک  داهج ،  نادیم  یتعیرش  رتکد  نابایخ  لباب  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338348-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32335055-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشیامرسرورس یشیامرسرورس قاتا   قاتا   1800018000 رلوک   رلوک ناونع : : ناونع 208208
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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 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

simatic ipc574c تسویپ حرش  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001724 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

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

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک ینوناق  یکشزپ  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 07 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 209209

تروپ تروپ هکبش  2424   هکبش چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 102 10
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هناماس  رد  تسویپ  تاصخشم  طیارش و  اب  تروپ و ...  هکبش 24  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  یضرف و  اهدک  ناریا 

1101003009000215 زاین :  هرامش 
روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24LT-L لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
نیمزرس داسوین  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco یتراجت مان   WS-C3750-12 لدم تروپ  هکبش 12  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

رکتبم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   WS-C3850-24T-S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
موس جوم  تاطابترا 

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

رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   P/N:WS-C3850-12S-S لدم هنایار  تروپ  هکبش 12  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   cm 50 لوط یکیتسالپ  هسیک  یدنب  هتسب  عون   STACK-T1-50CM لدم هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   SFP+ X520 Adptr لدم  GB 10 لاقتنا تعرس  هنایار  رورس  هکبش  تراک  الاک :  مان 
تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 

ددع 14 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب قباطم  ریغ  روتکاف و  شیپ  نودب  هدش  هئارا  یاه  تمیق  تسا .  یرورض  هناماس  رد  یراذگراب  ناگدننک و  تکرش  طسوت  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخ  فذح  زاین  ، مالعا  تساوخرد 
55608063 رذآ :  درف  سدنهم  یاقآ 

1114791157 یتسپ :  دک  ینوناق ،  یکشزپ  نامزاس  قاثیم - هچوک  تشهب - خ  رهش - کراپ  یبونج  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55604141-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55169681-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6309478SR23 لدم وکرد  یتعنص  هورگ  تقرسدض  قیرحدض و  لیتسا  شکور  یزلف  رورس  قاتا  هحفص 8)برد  قیرح  ( قیرح

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

کی6309482 هجرد  پیلوت  ناولا  کیلورکا  گنر  عون  ینامزاس  لزنم  تهج  عبرم  رتم  400 یبیرقتژارتم
بآ لالح  قیرح  دض  گنر  عون   ups ورورس قاتا  تهج  رتم  و110

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

رورس6309501 قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 8)رد  قیرح  ( قیرح

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

دشاب6309504 یم  رظن  دم  تسویپ  ینف  تاصخشم   server G10 HP دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
.ددرگ یراذگراب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  اتفا و  یهاوگ 

هحفص 156) رورس  ( رورس

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

لانیجروا6309587 کسید  هحفص 156)دراه  رورس  ( رورس

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

یتسویپ6309701 تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 119)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6309768 مرف  رد  جردنم  تاصخشم  اب   HP G10 رورس هاگتسد  هحفص 156)کی  رورس  ( رورس

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

رورس6309810 لوسنک  یزاس  هدامآ  تهج  زاین  دروم  مالقا  هحفص 156)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6309919 هحفص 156)تازیهجت  رورس  ( رورس

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

ید6310028 ما  قرو  فا  ید  ما  شکور  هریگتسد و  لفق و  اب  تقرس  دض  تالآ  قاری  اب  قیرح  دض  برد 
طولب بوچ  شکور  لیم و  ود  فا 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

تسویپ6310119 تاصخشم  تسیل  ساسارب  پنویک  یریگ  نابیتشپ  یاهرورس  هحفص 156)مالعتسا  رورس  ( رورس

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

تسویپ6310145 تسیل  ساسارب   HP رورس هحفص 156)مالعتسا  رورس  ( رورس

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

قاتا6310214 لرتنک  سسکا  تقرس و  دض  برد  بصن  هیهت و  قیرح ،  ءافطا  متسیس  یارجا  یحارط و 
رورس

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 106) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هحفص 156)رورس6310235 رورس  ( رورس

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

زاوها6310471 قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یزکرم  داتس  رورس  قاتا  هحفص 156)تاریمعت  رورس  ( رورس

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

هحفص 156)رورس6310508 رورس  ( رورس

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

اتسور6310566 رباعمرد  تلافسآ  نت  شخپو 130 لمح  هحفص 156)هیهت ,  رورس  ( رورس

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

یداتس6310610 نامتخاس  یا  هنایار  هکبش  تهج   G10 رورس هاگتسد  کی  هحفص 156)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تسویپ6310627 لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  رورس  هحفص 156)دیرخ  رورس  ( رورس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتوم6310847  STEP هحفص 31)ویارد یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6310917 یسانشراک  تاقلعطم  تاصخشم و  قبط  هکبش  هحفص 156)رورس  رورس  ( رورس

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

هحفص 156)رورس6310950 رورس  ( رورس

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

هدش6310992 یرازگراب  ینف  تاصخشم  قبط  یتایلمعرورس  هحفص 156)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6311199 قاتا  یامد  هحفص 31)رلرتنک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یشیامرسرورس6311284 قاتا  هحفص 156)رلوک 18000  رورس  ( رورس

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

هنایار6311374 هحفص 156)رورس  رورس  ( رورس

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

یریوصت6311576 تراظن  یاه  هناماس  هب  طوبرم  زاس  هریخذ  رورس  هحفص 18)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تروپ6311592 هکبش 24  چیئوس  هحفص 156)دیرخ  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " 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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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  هاگشیالاپ   :: 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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

07731314857/09124054150 این شیورد  یاقآ  دیرخ  سانشراک.دنشاب  تسویپ  قباطم  مالقا.تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000518 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 2 دادعت : 

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

07731314857/09124054150 این شیورد  یاقآ  دیرخ  سانشراک.دنشاب  تسویپ  قباطم  مالقا.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314406-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرزیل یرزیل امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 2 112 1 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایغ روضح و  رازفا  مارن  هارمهب  هاگتسد  دادعت 13  هب  بایغ  روضح و  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000365000073 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمسر روتکاف  شیپ  هئارا  .دامرف  تقد  یتسویپ  دانسا  رد  جردنم  طیارش  هب  یزادنا - هار  الاک و  لیوحت و  زا  سپ  زور  رثکادح 15 باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدیدرگ جرد  اهمرف  رد  یتساوخرد  یاههاگتسد  تاصخشم  هدوب و  دوجوم  دک  ناریا  هب  طوبرم  هدش  جرد  الاک  دک.تسا  یمازلا 

5715944494 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  اروش  هارراهچ  هب  هدیسرن  یتشهب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33479825-044  ، 33479820-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479833-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام ود  تخادرپ  دامرف  تقد  فطل  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  مرس  پمپ  هاگتسد  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684001691 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دم تسردنت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   Argus یتراجت مان  مرس  پمپ  هاگتسد  راشف  روسنس 601188  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام ود  تخادرپ  دامرف  تقد  فطل  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  مرس  پمپ  هاگتسد  دیرخ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1379613541 یتسپ :  دک  اناتیو ،  هناخراک  بنج  سراف - جیلخ  نابایخ  یادتبا   - جرک میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بایغ بایغ وو   روضح   روضح رازفا   رازفا مارن   مارن هارمهب   هارمهب هاگتسد   هاگتسد دادعت  1313   دادعت هبهب   بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 122 12

مرس مرس پمپ   پمپ هاگتسد   هاگتسد   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 132 13

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  یقرب  هلپ  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001621000403 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایاپ تعنص  مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   MASA یتراجت مان   3STATION رت زاس  کولب   WS/WE24 یرون لماک  روسنس  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یتسویپ  لیاف  قبط  دسرب و  رظان  داتب  دیاب  الاک.دشابیم  هاگدورف  رابنا  رد  لیوحت  هدنشورف و  هدهعب  لمح.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهیقف  09125555767 نفلت

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008994-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6311488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یقرب   یقرب هلپ   هلپ تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2 142 14

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

2 152 15
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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 

1101092288006040 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 1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 

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

نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 

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

دایماز هدننک  هضرع  عجرم   Eurocargo وکیویا نویماک  یلدنص  یکیتسال  هریگ  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

Xiamen King Long United هدنزاس عجرم   XMQ6180G1 لدم نیباکود  یربرفاسم  گنال  گنیک  سوبوتا  نیباک  عافترا  میظنت  یکیتامونپ  پاپوس  الاک :  مان 
ایرآ کین  هراتس  یزاسوردوخ  هدننک  هضرع  عجرم   Automotive Industry Co.,Ltd

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طقف / ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ یاهتساوخرد  قبط  راشف  روتارپا و  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  روتکافشیپ  ناتسزوخ / ناگدننک  نیمات 

1101095112001089 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناگدننک نیمات  طقف  / ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ یاهتساوخرد  قبط  راشف  روتارپا و  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  روتکافشیپ  ناتسزوخ /

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  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 16 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000414 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگنهب هدننک  هضرع  عجرم   ELTRA هدنزاس عجرم   ONH-2000 لدم نژورتین  نژیسکا  روزیلانآ  هاگتسد  لباک  روسنس و  درب و  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 2 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش قبط  تمیق  مالعا  / دشاب یم  رظن  دم  یناریا  یالاک  امتح  لخاد ،  تخاس  یالاک  دوجو  تروص  رد  / دشاب یم  هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  فذح  هدننک  نیمات  خساپ  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب  یمازلا  گولاتاک  هئارا  دشاب و  تسویپ  مالعتسا 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412673-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف وو   روتارپا   روتارپا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 2 162 16

نژیسکا نژیسکا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 2 172 17
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " 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

امد6310212 روسنس  یترارح و  ، دود روتکتد  هحفص 41)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرزیل6310839 امد  هحفص 171)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

بایغ6310900 روضح و  رازفا  مارن  هارمهب  هاگتسد  دادعت 13  هب  بایغ  روضح و  هاگتسد  هحفص 171)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

مرس6310973 پمپ  هاگتسد  هحفص 171)دیرخ 4  روسنس  ( روسنس

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

یتسویپ6310990 لیاف  قبط  یقرب  هلپ  هحفص 171)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

هیذغت6311204 عبنم  - یکیرتکلا جنس  شاعترا  رسویدسنارت -  یطخ --  رتمویسناتپ  لانگیس  هحفص 31)رگشزادرپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6311206 یاه  لیاف  حرشب  بصن  هارمه  هب  امد  روسنس  یترارح و  دود ،  روتکتد  هحفص 41)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرابتعا6311488 دیرخ  دشاب  یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

هحفص 171) روسنس  ( روسنس

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

راشف6311652 روتارپا و  هحفص 171)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

نژیسکا6311672 هحفص 171)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت 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 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

6309720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لفق لفق یزغم   یزغم یچگ -  -  یچگ هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ راوید   راوید ینامتخاس -  -  ینامتخاس چگچگ   لفق -  -  لفق هریگتسد   هریگتسد یچیئوس -  -  یچیئوس لفق   لفق یبوچ -  -  یبوچ برد   برد ناونع : : ناونع 2 182 18

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  امتح  هباشم  یاهدکناریا  تلع  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یرابتعا 3  تخادرپ 

تسیمازلا 09123138548 یگنهامه 
1101096102001689 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناشفا رون  یلع  دیس  دمحم و  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   210x80 cm داعبا یبوچ  رد  الاک :  مان 

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

سراف تعنص  لناپ  هدننک  هضرع  عجرم   mm 12/5 تماخض  1/20x2/40 m زیاس یچگ  هتخاس  شیپ  راوید  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
یراس نانمس  چگ   kg 50 تکاپ ینامتخاس  چگ  الاک :  مان 

تکاپ 15 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

اتلد یتراجت  مان  لدم 056   cm 8 یچیئوس لفق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیلیآ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیلیآ  یتراجت  مان  لدم 7062   cm 7 زیاس یموینیمولآ  سنج  یچوس  لفق  هریگتسد  الاک :  مان 

یمیش سراپ  نوتسیترآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
نایناریا نامتخاس  یامن  نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم  هرجنپ  رد و  دربراک   cm 6 زیاس یزلف  لفق  یزغم  الاک :  مان 

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

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
بعکم رتم  10 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6310941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیرتکلا تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006574 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دارآ رهم  تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   LEVEL SWITCH یتراجت مان   Flanged Chamber لدم روانش  حطس  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 68 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لاطبا  تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  یتسویپ  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  دیاب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764959-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52461730 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/01هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا یکیرتکلا تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2 192 19

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 220220
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چوس6309452 رتویپماک و  هحفص 55)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6309540 هحفص 55)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسب6309553 رادم  یتظافح  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 119)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاطبا6309581 تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  چوس  - هروظنمدنچ
ههام تخادرپ.ددرگیم 3

هحفص 55) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تافلت6309588 شهاک  لوژام  یزادنا  هار  تهج  چیئوس  دراه و  هحفص 55)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.دشاب6309704 یم  هباشم  دک  ناریا  هکبش  چوس   switch cisco 3850 WS-C3850-48P-L(55 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6309720 - یچگ هتخاس  شیپ  راوید  ینامتخاس -  چگ  لفق -  هریگتسد  یچیئوس -  لفق  یبوچ -  برد 
لفق یزغم 

هحفص 177) چیئوس  ( چیئوس

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

تازیهجت6309756 هحفص 55)چیوسدیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6310376NEW ROCK VOIP GATE WAY(55 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6310410 تازیهجت  - هحفص 55)هروظنمدنچ هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لانیجرا6310920 لیتیر و  کپ  طقف   CISCO CBS 350-24T-4G یتساوخرد یالاک  !! هباشم دکناریا 
دوشن هداد  تمیق  رفیر 

هحفص 55) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6310923 اتید  چیئوس   - لانرتسکا کسید  دراه   - هتسب رادم  نیبرود   - شخپ طبض و  هحفص 119)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکیرتکلا6310941 هحفص 177)تاعطق  چیئوس  ( چیئوس

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

6311134cisco 2960_24pcl poe هحفص 55)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاقلعتم6311139 چیئوس KVM و  هاگتسد  کی  هکبش ، چیئوس  هاگتسد  ود  هحفص 55)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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

زا 214 ھحفص 179 

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


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

تسویپ6311296 ینف  تاصخشم  قباطم  هکبش  هحفص 55)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تینوی6311589 کر 6  -8TB دراه - هکبش لباک  - چیئوس -NVR هتسب رادم  هحفص 119)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تروپ6311592 هکبش 24  چیئوس  هحفص 156)دیرخ  رورس  ( رورس

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

وکسیس6311674 چیئوس  هحفص 177)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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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کلمغاب ناتسرهش  هردراهچ  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع اب 8  تلوب  یددع  تس 4  ، رونلگ تاو  ید 150  یا  لا  غارچ  هلک  ، چوس میات  هبعج  ، زادنارس اب  یرتم  ییانشور 7  غارچ  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لباک 1/5*2  ، رادهگن 16*3 دوخ  لباک  ، هرهم

1101101091000001 زاین :  هرامش 
کلمغاب ناتسرهش  هردراهچ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

ریذپ دیدجت  یژرنا  اب  ینابایخ  ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
ددع  17 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
LED پمال الاک :  مان 

ددع  17 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

یتاسیسات  لباک  الاک :  مان 
رتم  360 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
روتکاتنک الاک :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
( راد فالغ  تلوب   ) تلوب نشنپسکا  الاک :  مان 

ددع  17 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

کلم غاب  ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6393197199 یتسپ :  دک  هلرس ،  دووادیم  کلمغاب  کلم ،  غاب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43733014-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43733014-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رونلگ رونلگ تاو   تاو   150150 یدید   یایا   لالا   غارچ   غارچ هلک   هلک چوس ،  ،  چوس میات   میات هبعج   هبعج زادنارس ،  ،  زادنارس اباب   یرتم   یرتم ییانشور  77   ییانشور غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 22 122 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کلمغاب ناتسرهش  هردراهچ  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/01تبون 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

6311033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییانشور هیاپ  غارچ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201101091000001 زاین :  هرامش 

کلمغاب ناتسرهش  هردراهچ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
رادهگن 16*3 دوخ  لباک  ، هرهم ددع  اب 8  تلوب  یددع  تس 4  ، رونلگ تاو  ید 150  یا  لا  غارچ  هلک  ، چوس میات  هبعج  ، زادنارس اب  یرتم  ییانشور 7  غارچ  هیاپ  - 

بصن تاقلعتم  تس  لباک 1/5*2، ،
یئانشور تازیهجت  پمال و  الاک :  هورگ 

ددع  17 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

کلم غاب  ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

دیکات دوش و  یم  یسررب  ناگدنشورف  هقباس  ، میروذعم اه  هطساو  زا  ندرک  دیرخ  زا  ، دشاب تخاس  هاگراک  یاراد  ناتسزوخ و  یموب  افرص  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  راتخم  تمیقد  اهنشیپ  هنوگ  ره  در  ای  لوبق  رد  رادیرخ  هک  دوش  یم 

6393197199 یتسپ :  دک  هلرس ،  دووادیم  کلمغاب  کلم ،  غاب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43733014-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43733014-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چوس6309452 رتویپماک و  هحفص 55)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6309540 هحفص 55)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لاطبا6309581 تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  چوس  - هروظنمدنچ
ههام تخادرپ.ددرگیم 3

هحفص 55) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تافلت6309588 شهاک  لوژام  یزادنا  هار  تهج  چیئوس  دراه و  هحفص 55)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.دشاب6309704 یم  هباشم  دک  ناریا  هکبش  چوس   switch cisco 3850 WS-C3850-48P-L(55 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6309720 - یچگ هتخاس  شیپ  راوید  ینامتخاس -  چگ  لفق -  هریگتسد  یچیئوس -  لفق  یبوچ -  برد 
لفق یزغم 

هحفص 177) چیئوس  ( چیئوس

ییانشور ییانشور هیاپ   هیاپ وو   غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 222222

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

لاتیجید6310263 یجورخ  یبد  هحفص 55)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاو6311023 ید 150  یا  لا  غارچ  هلک  چوس ،  میات  هبعج  زادنارس ،  اب  یرتم  ییانشور 7  غارچ  هیاپ 
رونلگ

هحفص 181) چوس  ( چوس

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

ییانشور6311033 هیاپ  غارچ و  هحفص 181)دیرخ  چوس  ( چوس

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

هکبش6311041 هحفص 55)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6311296 ینف  تاصخشم  قباطم  هکبش  هحفص 55)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یراتسرپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 , ...  , ... هنایار هنایار ویوی   یپیپ   یسیس    / / DDR4DDR4  هنایار هنایار مرمر   // لانرتنیا لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه  / / P4P4  هنایار هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 223223

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لوبقدروم تسویپ  تسیلرد  جردنم  دراوم.ددرگ  همیمضو  لیمکت  ًامتح  تسویپ  تسیل.دشاب  یم  هباشم  تاعطق  مامتدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیمن لوبق  لباق  تریاغم  هنوگره  دشابیم و 

1101090689000019 زاین :  هرامش 
هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یراتسرپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
یریوصت یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADATA هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان  لدم 8/2666   GB 8 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 

شورس
ددع 2 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
نیپساک تراجت  شرتسگ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 3/3 شزادرپ تعرس   Core i5-2500 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

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

یهلا رکش  دیمح  هدننک  هضرع  عجرم  زوسیا  یتراجت  مان   primeh 310 لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
اناد ایناو  زیهجت  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  اناد  ایناو  زیهجت  طابترا  هدنزاس  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  هنایار  رواپ  دربراک   GP550A-UK هیذغت عبنم  الاک :  مان 

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

افیا یتراجت  مان   DVD-RW لدم رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/06 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 2 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
روپ یملاس  هزئاف  هدننک  هضرع  عجرم   VENUSE یتراجت مان   V1220 لدم هنایار  میس  یب  دروبیک  سوام و  تس  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم و لوبق  دروم  تسویپ  تسیل  رد  جردنم  دراوم  .ددرگ  همیمض  لیمکت و  ًامتح  تسویپ  تسیل  .دشاب  یم  هباشم  تاعطق  مامت  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  اهب  مالعتسا  طیارش  تیاعر  مدع  زج  تریاغم  هنوگره 

6719851351 یتسپ :  دک  یئامام ،  یراتسرپ و  هدکشناد  دابآ  تلود  راولب  راثیا  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38162083-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38162083-083 :: 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

رورس6309919 هحفص 156)تازیهجت  رورس  ( رورس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگتسد6309953 کی  -VE812T 2 لدم  HDMI هدنتسرف هاگتسد  کی  یزادنا 1- هار  بصن و  ، هیهت
VE812R لدم  HDMI هدنریگ

هحفص 55) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چنیا6310161 یتعنص 55  هحفص 91)روتینام  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

6310980 , ... هنایار وی  یپ  یس   / DDR4 هنایار مر  / لانرتنیا کسید  دراه   / P4 هنایار هحفص 184)سیک  توص  ( توص

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

یریوصت6311164 یتوص و  هحفص 18)متسیس  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001196000024 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رپ ار  یتسویپ  مالعتسا  تسیل  هک  تسا  دنمشهاوخو  دشابیم  هدنشورف  هدهعرب  لحم  رد  لیوحتو  لاسراو  هیهت  ربتعم  ینابیتشپو  یتناراگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراذگرابو 

5713619876 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  شناد )  ) رگ تشک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32238207-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237288-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin زیاس  1717   زیاس   CRTCRT روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 224224

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

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

زا 214 ھحفص 185 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3mwewlb9vbmz3?user=37505&ntc=6309448
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6309448?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هیردیح تبرت  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6309546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  هدش و  مالعا  دادعت  تاصخشم , قبط  هنایار  رازفا  تخس  لیوحت  هیهت و   : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(" دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  سردا  ات  لاسرا  لمح و  هنیزه  )

1101091627000068 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  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 4 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk430 hb لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ.ددرگ  هیهت  تسویپ  لیاف  رد  هدش  مالعا  طیارشو  تاصخشم  قباطم  یلصا  تروصب  تسیاب  یم  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  ربتعم  روتکاف  شیپ  الاک - لیوحت  زا  سپ  هتفه   4 ات 1 زا تخادرپ  .دنشاب  هیردیح  تبرت  تفن  تسارح  زا  اواف  هزوح  رد  راک  تیحالص  هیدات 

 : یتسپ دک  هیردیح ،  تبرت  هقطنم   – یتفن یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ینامیلس -  دیهش  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9513836517

52318030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52318040-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رازفا   رازفا تخس   تخس لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 225225

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  کرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6309574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(((( تسویپ تسیل  قبط   : ))))) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000156000009 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 
تن دوردیپس  ماگشیپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  وویا  نیرگ  یتراجت  مان   Green EVO Gen8 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

نماک رتسگ  نایار  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   LBP-3100 لدم دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.دشابیم یمازلا  نآ  ددجم  یراذگراب  تمیق و  زیر  تسیل  لودج  ندرک  رپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6513938153 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا  ینادمه -  رادرس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32544840-081  ، 32569241-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32569224-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیفس دیفس وو   هایس   هایس یرزیل   یرزیل رگپاچ   رگپاچ لماک -  -  لماک هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 226226

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6309709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  هب  یتناراگ  هام  اب 18  ربتعم  یاه  دنرب  زا  چنیا  روتینام 24  هاگتسد  هیهت 150  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000661 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  حرش  هب  یتناراگ  هام  اب 18  ربتعم  یاه  دنرب  زا  چنیا   24 روتینام هاگتسد  هیهت 150  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  150 دادعت : 

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

شیپ هئارا  مدع  تروص  رد  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  دشاب .  یم  یمازلا  تسویپ  تاصخشم  حرش  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخ  فذح  نیمات  دنیآرف  زا  تکرش  روتکاف 

 : 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش هبهب   یتناراگ   یتناراگ هام   هام   1818 اباب   ربتعم   ربتعم یاه   یاه دنرب   دنرب زازا   چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام هاگتسد   هاگتسد   150150 هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 227227

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

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

6309828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم   OLED 55  " روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001177000128 زاین :  هرامش 

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
اراتسآ تراجت  ریظن  هدننک  هضرع  عجرم   JUSLORD SHIP یتراجت مان   TE-55 TOUCH لدم  in 55 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  هیمورا  هاگدورف  لحمات  لمح  هنیزه  دشاب - یم  یتسویپ  لیاف  رد  هدش  هئارا  ینف  تاصخشم  دیرخ  کالم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  دهع ه  رب  لیوحت  لحم  ات  الاک  ملاس  لاسرا  تنامض  .دشاب  یم  هدننک  نیمات 

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   OLEDOLED  5555  " " روتینام روتینام ناونع : : ناونع 228228

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6309927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریغ یلصا  یتناراگ  امتح.یتسویپ  لیافرد  تاحیضوت  لماک و  تاصخشم.دروبیکو  سوموروتینامو  سیک.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت زا  سپ  هتفه  ود  هیوست  .IT دحاو دات  هب  زاین.یتکرش 

1101090614001636 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان   WTA-00003 لدم هنایار  دروبیک  سوام و  عون  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دات هب  زاین.یتکرش  ریغ  یلصا  یتناراگ  امتح.یتسویپ  لیافرد  تاحیضوت  لماک و  تاصخشم.دروبیکو  سوموروتینامو  سیک.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  زاین  خیرات  هب.لیوحت  زا  سپ  هتفه  ود  هیوست  .IT دحاو

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروبیکو دروبیکو سوموروتینامو   سوموروتینامو سیک   سیک ناونع : : ناونع 229229

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیلقا جع )  ) رصعیلو ترضح  ناتسرامیب   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئامرف یراذگ  تمیق  هب  مادقا  یتسویپ  تسیل  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090266000048 زاین :  هرامش 

دیلقا جع ) ) رصع یلو  ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

دیلقا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یم  لاطبا  دیرخ  دش و  دهاوخ  هداد  تدوع  الاک  یتناراگ ،  دنرب و  تریاغم  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسرامیب  تاعالطا  یروانف  لوئسم  دأت  الاک و  تفایرد  زا  سپ  یدقن و  تروص  هب  تخادرپ 

7381775414 یتسپ :  دک  دیلقا ،  جع ) ) رصعیلو ترضح  ناتسرامیب  یتشهب -  دیهش  راولب  دیلقا -  ناتسرهش  سراف -  ناتسا  دیلقا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44535340-071  ، 44535454-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44535015-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin زیاس  1717   زیاس   CRTCRT روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 230230

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشمدکناریا  ( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  ) رازفا تخس  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یلخاد  هدش  یرادیرخ  یالاک  یناریا  یالاکزا  تیامح  تهج  هب  )

1101001423000275 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 
راهباچ

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158430 هرامشاب  فیرظ  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا تخس   تخس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 231231

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  نامزاس  لوفزد  ادهش  هاگنامرد   :: 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   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  رد  ینف  تاصخشم  قبط  یکشزپ  روتینامدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091199000036 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  لوفزد  ءادهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  داگراساپ  تمالس  میمش  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL ECONET یتراجت مان   SMART3 US لدم یکشزپ  بورپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

MEDICAL ECONET
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ تساوخرد  تسیل  دشابیم -  هدننک  نیمات  هدهعرب  یربراب ) هن   ) هاگنامرد برد  ات  لاسرا  هنیزه  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
باینب سدنهم   09163407523 اب یگنهامه  تهج  دشابیم - 

6461193738 یتسپ :  دک  هقطنم 1 ،  یرادرهش  تشپ  رصعیلو  راولب  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42259400-061  ، 43259400-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43259400-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل ردرد   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ روتینامدیرخ   روتینامدیرخ ناونع : : ناونع 232232
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هاشنامرک ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادیرخ لایر  نویلیم  رابتعا 400  اب  تسویپ  لودج  حرش  هب  ار  دوخ  روتینام  ددع  ود  رتویپماک و  سیک  ددع  ود  دادعت  دیرخ  د  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن

1101003538000057 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

لودج حرش  هب  ار  دوخ  روتینام  ددع  ود  رتویپماک و  سیک  ددع  ود  دادعت  دیرخ  دراد  رظن  رد  هاشنامرک  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یرادیرخ  لایر  نویلیم  رابتعا 400  اب  تسویپ 

6714661115 یتسپ :  دک  لوا ،  یرتم  یس  راولب  شبن  یتشهب - دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38352991-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38359715-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6310876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یروتینام  ریز  دنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000379 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
نابهگن روپاش  هدننک  هضرع  عجرم  نارذآ  سرا  یتراجت  مان   25x25 cm زیاس  AZAR لدم رادوشک  یروتینام  ریز  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن قبط  فرط  ره  رد  کناب  مرآ  اب  یکشم  یسکلف  رتم  یتناس  رطق 0.5  هب  داعبا 10*22*25  هب  یروتینام  ریز  دنتسا.دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ندننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .ددرگ  یم  بوسحم  لطاب  هباشم  یالاک  تمیق  مالعا  .تسویپ 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032236-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ددع   ددع ودود   وو   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ددع   ددع ودود   دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 233233

یروتینام یروتینام ریز   ریز دنتسا   دنتسا ناونع : : ناونع 234234

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تداعس هار  ناگدنیوپروتینام  تهجددع  نیپ 4 بورپ 20 نشنتسکا  - ددع 5 رتمیسکا سلاپ  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001420 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   FIAB SpA هدنزاس عجرم  گنیروتینام  دربراک   F9201/99 دک راد  دلیش  هتشر  کت  لباک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا IMD_IRC زوجم یقداص  هدنشورفاب 09197086240 لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 3 هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشناد داهج  دمتعم  هدکشهوژپ   :: 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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباترپ هیاپ  اب  هارمه   B9 زربلا لدم  یتایح  مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050207000431 زاین :  هرامش 

دمتعم هدکشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
لباترپ هیاپ  اب  هارمه   B9 زربلا لدم  یتایح  مئالع  روتینام  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

دوش هئارا  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517964311 یتسپ :  دک  یهاگشنادداهج ،  دمتعم  هدکشهوژپ  کالپ 146  یبونج  یدناگ  نابایخ  .کنو  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66413710-021  ، 88884046-012 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تداعس تداعس هار   هار ناگدنیوپروتینام   ناگدنیوپروتینام تهجددع   تهجددع نیپ  44 نیپ 2020 بورپ   بورپ نشنتسکا   نشنتسکا -- ددع ددع 55 رتمیسکا رتمیسکا سلاپ   سلاپ بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 235235

لباترپ لباترپ هیاپ   هیاپ اباب   هارمه   هارمه   B9B9  زربلا زربلا لدم   لدم یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 236236

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   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6310951 :: 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

1101091739000142 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 : 
1401/12/07 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

کینیلک کینیلک یلپ   یلپ تهج   تهج یصیخشت   یصیخشت یکشزپ   یکشزپ روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 237237

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نا هب  هتسباو  تاعطق  رتویپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000502 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

ءاضماو و رهم  همان  دهعترد  هدش  دیق  کرادم  هیلکو  جرد  اهتمیق  تسویپ  ، کرادم  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402159-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانا هبهب   هتسباو   هتسباو تاعطق   تاعطق وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 238238
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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 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

6311108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرزیل رگپاچ  - روتیتنام  - سیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000175 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 : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

گنوسماس  BF1740 لدم  in 17 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   TP-9100 لدم یگنر  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/07 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 239239

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادرهش یاهناتسمارآ  تیریدم  نامزاس   :: 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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنکسا هاگتسد   2 رتنیرپ - هاگتسد   4 روتینام -  هاگتسد   15 دروبیکو - سوام  هاگتسد   15 پیت 1 -  متسیس  هنایار  هاگتسد  دیرخ 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098232000012 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  یاهناتسمارآ  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سکتناک  SD4410 لدم  in 44 گنر کت  رنکسا  الاک :  مان 

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

یناخترف یدارم  ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   RICOH/NRG یتراجت مان   MP7001 لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
روپ یملاس  هزئاف  هدننک  هضرع  عجرم   VENUSE یتراجت مان   V1220 لدم هنایار  میس  یب  دروبیک  سوام و  تس  الاک :  مان 

تس 15 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  اهب  مالعتسا  دانسا  حرش  ینف و  تاصخشمو  طیارش  ساسا  رب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7194634154 یتسپ :  دک  اهناتسمارا ،  تیریدم  نامزاس  نامتخاس  ردام  کراپ  یدورو  یسوم  نبدمحا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37426083-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37426046-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنکسا رنکسا هاگتسد   هاگتسد   22 رتنیرپ - - رتنیرپ هاگتسد   هاگتسد   44 روتینام -  -  روتینام هاگتسد   هاگتسد   1515 دروبیکو - - دروبیکو سوام   سوام هاگتسد   هاگتسد   1515  -  - 11 پیت   پیت متسیس   متسیس هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد   1515 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 240240

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یترارح رتنیرپ  هاگتسد  روتینام و 2  اب  لماک  رتویپماک  هاگتسد  دیرخ 17  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092806000009 زاین :  هرامش 

افلج ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 17 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

تعنص نایار  ءامس  هدننک  هضرع  عجرم   BIXOLON یتراجت مان   SRP-350II لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XT2210H لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 
هاگتسد 17 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  تاصخشم  اب  اههاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5441645799 یتسپ :  دک  یدرگناهج ،  لته  بنج  افلج  ناتسرهش  یقرش  ناجیابرذآ  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42059008-041  ، 42025042-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42025043-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترارح یترارح رتنیرپ   رتنیرپ هاگتسد   هاگتسد   22 وو   روتینام   روتینام اباب   لماک   لماک رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد دیرخ  1717   دیرخ ناونع : : ناونع 241241

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ناتسدرک هاگشناد  تهج  چنیا  یج 20  لا  روتینام  هاگتسد  نیرگ و 20  سیک  هاگتسد   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060022000115 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   PENTIUM لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

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

.یتسویپ لیاف  تاجردنم  قبط  ناتسدرک  هاگشناد  تهج  چنیا  یج 20  لا  روتینام  هاگتسد  نیرگ و 20  سیک  هاگتسد   20 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617715175 یتسپ :  دک  یتسپ 416 ،  قودنص  نارادساپ  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33624025-087  ، 33664600-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33624004-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   نیرگ   نیرگ سیک   سیک ناونع : : ناونع 242242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  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 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزور تخادرپ 20  -  27mpu400b یج لا  یکشم  باق  چنیا  روتینام 27  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000231 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدنزاس  عجرم  ناریدام  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   M2794 لدم  in 27 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هدش  همیمض  تادنتسم  ندرک  روهمم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب  هب  طورشم  مالعتسا  یسررب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناهفصا هاگدورف  رد  ناگیار  لیوحت 

03133998402 یگنهامه : 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8164178831

33998402-031  ، 35275050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35275062-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 243243
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096446000064 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6311418 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  یعامتجا  نیمأت  نامزاس  ینامرد  زکرم  زاین  دروم  یکشزپ  تازیهجت  نیمأت  یاتسار  رد  یعامتجا  نیمأت  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ناریناوت  تیاس  یکشزپ / تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد  یقوقح  یقیقح و  دارفا  یمامت  زا  دانسا  رد  جردنم  ینف 

دصناپ نویلیم و  ود   ) لایر غلبم 2.500.000 هب  هصقانم  دانسا  دیرخ  هب  تبسن  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هب  هعجارم  اب  افرص  دیامن  یم  توعد 
.دنیامن  هئارا  داتس "  " قیرط زا  هصقانم  یدنبنامز  همانرب  قبط  ار  طوبرم  دانسا  مادقا و  لایر ) رازه 

یعامتجا  نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
یعامتجا نیمات  نامزاس  ینامرد  زکارم  زیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   2,260,000,000 نیمضت :  غلبم 
یروآون و قودنص  طسوت  هرداص  همانتنامض  ای  یکناب  ربتعم  همانتنامض  هصقانم ، دانسا  رد  هدش  یفرعم  باسح  هب  زیراو  تروص  هب  ًافرص   : ) نیمضت تاحیضوت 

.هدنیآ ) هام  هس  ات  دیدمت  لباق  ههام و  هس  رابتعا  اب  یتلود  ریغ  یروانف  شهوژپ و  یاه  قودنص  ییافوکش و 
19:00 تعاس : 1402/02/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیهش هچوک  رفظ ، زا  رتالاب  جع ،) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ، فلا :) تکاپ  لصا  لاسرا  تهج  افرص   ، ) 1968644871 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یتسپ 1968644871 دک  یعامتجا - نیمات  یللملانیب  یناگرزاب  تکرش  تسارح  دحاو  موس ، هقبط  هرامش 36 ، یمارهب ،

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیپ سیپ وو   روتینام   روتینام اباب   کوشورتکلا   کوشورتکلا هاگتسد   هاگتسد شزومآ  1313   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 244244

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090395000089 زاین :  هرامش 

روشک یزاجم  یاضف  یلم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( ددع کی   ) TP-LINK TL_WR941HP مدوم - 

( ددع هس   ) TP-LINK TL-WA901ND450MBS مدوم
( ددع ود   ) PE6642 لدم کینورتکلا  تراپ  ژاتلو  ظفاحم 

( ددع راهچ   ) راد ظفاحم  قرب  یهاردنچ 
( ددع راهچ   ) ADS 40FSG-19 یج لا  روتینام  صوصخم  روتبادآ 

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

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

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  یمسر  روتکاف  هدوزفا و  شزرا  یهاوگ  هئارا 

دشایم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه 
یراک زور  هیوست 15

1515674311 یتسپ :  دک  کالپ 20 ،  یبرغ -  نابایخ 16  شبن  یقهیب - راولب  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22073023-021  ، 86121086-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86047395-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 245245

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 64   :: 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 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هدش 5  مالعا  تاصخشم  اب  سوم ) دروبیک و  روتینام و  اب   ) لماک رتویپماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092565000216 زاین :  هرامش 

ع اضر    ماما  یباوختخت   64 ناتسرامیب   هدننک :  رازگرب 
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 5 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

گنهآردوبک رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش مالعا  تاصخشم  قبط  مالقا  هیلک  هطوبرم .  ناسانشراک  دات  دنس و  میظنت  لیوحت و  زا  دعب  یدقن  تخادرپ  دشاب  ناتسرامیب  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هاگشناد  کیتامروفنا  دات  دروم  دشاب و 

6551743145 یتسپ :  دک  اضر ،  ماما  ناتسرامیب  ناگدازآ  راولب  گنهآ  ردوبک  گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35224554-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35223095-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یدنویپ  یاه  هدروآرف  کناب  تاقیقحت و  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 16 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( سوم سوم وو   دروبیک   دروبیک وو   روتینام   روتینام اباب    ) ) لماک لماک رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 246246

سیک سیک ددع   ددع   2 020 اباب   هنایار   هنایار ددع   ددع   1010 ناونع : : ناونع 247247

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دراد یتسوپ  کرادم  رد  تاصخشم  اب  سیک  ددع  اب 20  هنایار  ددع  هب 10  زاین  یدنویپ  اضعا  کناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090896000032 زاین :  هرامش 

ناریا یدنویپ  یاه  هدروآرف  کناب  تاقیقحت و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا راسیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   KEBA هدنزاس عجرم   KEPLUS X6 لدم  KEBA زادرپ دوخ  هاگتسد   main درب الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 2400 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
ناماس تراجت  اتمه  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PNY یتراجت مان   RAM DDR3 1333 لدم  GB 4 هنایار مر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

کینورتکلا نیشرپ  ناروآون  یتعنص  یدیلوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   SHARK لدم یا  هرقن  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
اناد ایناو  زیهجت  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  اناد  ایناو  زیهجت  طابترا  هدنزاس  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  هنایار  رواپ  دربراک   GP550A-UK هیذغت عبنم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

یدارم ملاس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DVD WR لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   TESCO یتراجت مان   wire لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 
تس 10 دادعت : 

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

دوش یراذگراب  هناماس  رد  یتسویپ  کرادم  قبط  تاعالطا  مامت  دشابیم  الاک  لیوحت  زا  دعب  هتفه  کی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733133 یتسپ :  دک  یناخریم ،  رتکد  نامتخاس  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  بیرق  رتکد  ناخرقاب  دیحوت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66581520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66931818-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6309448in 17 زیاس  CRT هحفص 186)روتینام روتینام  ( روتینام

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

هنایار6309546 رازفا  تخس  لیوحت  هحفص 186)هیهت و  روتینام  ( روتینام
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دیفس6309574 هایس و  یرزیل  رگپاچ  لماک -  هنایار  هحفص 186)سیک  روتینام  ( روتینام

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

تاصخشم6309709 حرش  هب  یتناراگ  هام  اب 18  ربتعم  یاه  دنرب  زا  چنیا  روتینام 24  هاگتسد  هیهت 150 
تسویپ

هحفص 186) روتینام  ( روتینام

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

یتسویپ6309828 لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم   OLED 55  " هحفص 186)روتینام روتینام  ( روتینام

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

دروبیکو6309927 سوموروتینامو  هحفص 186)سیک  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6310161 یتعنص 55  هحفص 91)روتینام  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

6310204in 17 زیاس  CRT هحفص 186)روتینام روتینام  ( روتینام

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

رازفا6310239 تخس  هحفص 186)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

واک6310408 فرژ  ینامزاس  هکبش  تراظن  گنیروتینام  هحفص 31)هاگتسد  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6310492 تسیل  رد  ینف  تاصخشم  قبط  یکشزپ  هحفص 186)روتینامدیرخ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6310863 ددع  ود  رتویپماک و  سیک  ددع  ود  دادعت  هحفص 186)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یروتینام6310876 ریز  هحفص 186)دنتسا  روتینام  ( روتینام

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

هار6310934 ناگدنیوپروتینام  تهجددع  نیپ 4 بورپ 20 نشنتسکا  - ددع 5 رتمیسکا سلاپ  بورپ 
تداعس

هحفص 186) روتینام  ( روتینام

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

لباترپ6310938 هیاپ  اب  هارمه   B9 زربلا لدم  یتایح  مئالع  هحفص 186)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

کینیلک6310951 یلپ  تهج  یصیخشت  یکشزپ  روتینام  هحفص 186)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

نا6310962 هب  هتسباو  تاعطق  هحفص 186)رتویپماک و  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6310980 , ... هنایار وی  یپ  یس   / DDR4 هنایار مر  / لانرتنیا کسید  دراه   / P4 هنایار هحفص 184)سیک  توص  ( توص

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یرزیل6311108 رگپاچ  - روتیتنام  - هحفص 186)سیک روتینام  ( روتینام
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس6311199 قاتا  یامد  هحفص 31)رلرتنک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

63112074 روتینام -  هاگتسد   15 دروبیکو - سوام  هاگتسد   15 پیت 1 -  متسیس  هنایار  هاگتسد  دیرخ 15 
رنکسا هاگتسد   2 رتنیرپ - هاگتسد 

هحفص 186) روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یترارح6311241 رتنیرپ  هاگتسد  روتینام و 2  اب  لماک  رتویپماک  هاگتسد  هحفص 186)دیرخ 17  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتینام6311245 نیرگ و  هحفص 186)سیک  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتینام6311303 هاگتسد  ود  هحفص 186)دیرخ  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

سیپ6311418 روتینام و  اب  کوشورتکلا  هاگتسد  شزومآ 13  یزادنا و  هار  بصن ، لمح ، هحفص 186)دیرخ ، روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یرتویپماک6311505 هحفص 186)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6311607( سوم دروبیک و  روتینام و  اب   ) لماک رتویپماک  هحفص 186)متسیس  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

سیک6311647 ددع  اب 20  هنایار  ددع  هحفص 186)10  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

هتسبرادم6309460 نیبرود  هحفص 119)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتسویپ6309701 تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 119)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم6310231 هحفص 119)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم6310419 یاه  نیبرود  ریواصت  تیریدم  هحفص 21)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتساوخرد6310530 زنل  هتسبرادم و  هحفص 119)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم6311018 نیبرود  یزادنا  هارو  بصنو  هحفص 119)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6310451UHF دناب لاتیجید  ینویزیولت  میس  یب  هحفص 55)هدنتسرف  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهمرف  تاصخشم  طیارش و  قبط   BLS-4621D BKR لدم سنارفنک  وئدیو  متسیس  ملق  دادعت 13  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091971000090 زاین :  هرامش 

مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  شیک  یژولونکت  سراف  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BLS 4621 D لدم یریگ  یار  اب  هسلج  تسایر  سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 

شیک یژولونکت  سراف  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاهمرف  تاصخشم  طیارش و  قبط   BLS-4621D BKR لدم سنارفنک  وئدیو  متسیس  ملق  دادعت 13   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719696114 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق - مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36619970-025  ، 36614020-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36619968-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سنارفنک نوفورکیم   :: 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

6311639BLS-4621D BKR لدم سنارفنک  وئدیو  متسیس  ملق  هحفص 210)دادعت 13  سنارفنک  ( سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

BLS-462 1D BKRBLS-462 1D BKR لدم   لدم سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو متسیس   متسیس ملق   ملق دادعت  1313   دادعت ناونع : : ناونع 248248
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نارهت 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 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ونان شاوراک  لمکم  ردوپ  عیام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ولیک ردوپ 100  رتیل و  عیام 50 

ههام یرابتعا 3  تخادرپ 
یگهامه 09126234159

1101096102001687 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رون ردنت  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم   FOXCON یتراجت مان   NT-i2847 لدم یزادرپ  هداد  راکدوخ  نیشام  یس  یپ  ونان  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
ساگرپ هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   cc 480 ینلیتا یلپ  یرطب  بآ  هب  زاین  نودب  ونان  شاوراک  گنر  ظفاحم  هدننک و  قارب  هدننک و  کاپ  عیام  الاک :  مان 

داگراساپ یوردوخ 
یرطب 200 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017101-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: 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

ونان6309651 شاوراک  لمکم  ردوپ  هحفص 211)عیام و  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یاه6309771 نیبرود  سا و  یپ  وی  هکبش ،  یرتویپماک  یاهرازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ 
نامزاس هتسب  رادم 

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

630985225MB مجح اب  دناب  یانهپ  اب  یللملا  نیب  تنرتنیا  هحفص 55)سیورسدیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6309957WIN- GRAF رازفا هحفص 21)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم6310419 یاه  نیبرود  ریواصت  تیریدم  هحفص 21)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ونان ونان شاوراک   شاوراک لمکم   لمکم ردوپ   ردوپ وو   عیام   عیام ناونع : : ناونع 249249

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 214 ھحفص 210 
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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

یتساوخرد6310530 زنل  هتسبرادم و  هحفص 119)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هکبش6310923 اتید  چیئوس   - لانرتسکا کسید  دراه   - هتسب رادم  نیبرود   - شخپ طبض و  هحفص 119)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لنسرپ6311167 600 ددرت نویساموتارازفا  مرن  یاهمتسیسینابیتشپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 106) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رادم6311264 یاه  نیبرودو  یتارباخم  یاه  متسیس  رازفا  تخس  رازفا ،  مرن  یناسر  زور  هب  یراذگاو 
ردانب هتسب 

هحفص 119) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسیل6311290 قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 119)لیاسو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کناب6311590 نایرتشم  هاگشاب  رازفا  مرن  ارجا  هحفص 21)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6311603ISMS رازفا مرن  تاعالطا و  تینما  تیریدم  متسیس  زا  هحفص 21)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

ناسرلوپ6310168 یاهنیشام  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 119)جیکپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یریوصت6311576 تراظن  یاه  هناماس  هب  طوبرم  زاس  هریخذ  رورس  هحفص 18)دیرخ  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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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6309454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EPSON هدنزاس عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-E10 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093306000062 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
قیقحت ناروآون  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EPSON هدنزاس عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-E10 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس زا  دعب  هجو  تخادرپ  انمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616914115 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  یکشزپ  هدکشناد.رنهاب  هاگشناد  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33257675-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33527675-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EPSONEPSON  هدنزاس هدنزاس عجرم   عجرم   EPSONEPSON  یتراجت یتراجت مان   مان   EB-E10EB-E10 لدم   لدم اتید   اتید روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 250250

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 214 ھحفص 212 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gbtft4lmpzmrf?user=37505&ntc=6309454
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6309454?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا هبعش 2  یعامتجا  نیمات   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6310490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن هنیزه  - تسیرابجا مالقا  زیر  روتکاف  - تسا هباشم  دک  ناریا  - تسویپ ینف  تاصخشم  طیارش و  قبط  روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  ییاهندصقمات  لاسراو 

1101091841000015 زاین :  هرامش 
ناهفصا ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

SVGA اتید عون   BENQ هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  کیرتکلا  ردب  هدننک  هضرع  عجرم   BENQ یتراجت مان   MS560 روتکژورپ وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلاصادات لصوو و  بصن  ، تفایردزا سپ  باسح  هیوست.ددرگ  هعلاطمروتکافو  غلبم  هئارازا  لبق  تسویپ  ینف  تاصخشم  طیارش و  " امتح " افطل  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک طسوت  ینف  تاصخشمو  طیارش  و 

8316619886 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش 2  ینیمخ - ماما  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346593-031  ، 33315234-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326222-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن هنیزه   هنیزه -- تسیرابجا تسیرابجا مالقا   مالقا زیر   زیر روتکاف   روتکاف -- تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش قبط   قبط روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهعرب   هدهعرب ییاهندصقمات   ییاهندصقمات لاسراو   لاسراو

251251

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6311024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093631000275 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

6309454EPSON هدنزاس عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-E10 لدم اتید  روتکژورپ  هحفص 213)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

زیر6310490 روتکاف  - تسا هباشم  دک  ناریا  - تسویپ ینف  تاصخشم  طیارش و  قبط  روتکژورپ  وئدیو 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  ییاهندصقمات  لاسراو  بصن  هنیزه  - تسیرابجا مالقا 

هحفص 213) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتکژورپ6311024 هحفص 213)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

63109270/8m تماخض - یقرب یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 106) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دیاس6311477 روتوم  یقرب  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 106) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 252252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 214 ھحفص 214 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/y4rav6qa9lrdv?user=37505&ntc=6311024
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6311024?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net
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