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

( یهگآ دادعت 16  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 18  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 17

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 21

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 24

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 25

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   22 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   291هکس , 940 , 000291 , 940 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   452رالد , 060452 تاراما060, تاراما مهرد   132مهرد ,630132 ,630

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   271هکس , 049,984271 , ایلارتسا049,984 ایلارتسا رالد   سیئوس343,000343,000رالد سیئوس کنارف   538,300538,300کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 155,000هکس , 000155,000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع377,000377,000رالد ناتسبرع لایر   133,220133,220لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,104هکس 000 , 000104, 000 , وروی000 526وروی ,390526 ژورن390, ژورن نورک   48,40048نورک ,400

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا23,553,00023,553,000یالط سیلگنا دنوپ   598دنوپ ,350598 نپاژ350, نپاژ نینی   دصکی   370دصکی ,330370 ,330

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
((5656))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 185185))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 187 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 18  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 17  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 51

( یهگآ دادعت 41  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 63

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

( یهگآ دادعت 14  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 85

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 94

( یهگآ دادعت 20  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 100

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 113

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 18  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

( یهگآ دادعت 8  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 122

( یهگآ دادعت 25  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 122

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 129

( یهگآ دادعت 11  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 130

( یهگآ دادعت 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 138

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 138

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

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

( یهگآ دادعت 30  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 138

( یهگآ دادعت 9  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 152

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

( یهگآ دادعت 14  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 157

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 161

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

( یهگآ دادعت 24  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 162

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 182

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 182

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 183

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 185

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 185

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 187

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 187

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 12هرامش  - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دزی باتفآ   :: عبنم تعاسات 12عبنم  - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312628 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اهناتسا و لک  تارادا  تراجت  ندعم و  تعنص ، ترازو  داتس  هجدوب  یلام و  ینابیتشپ   ، یناسنا عبانم  هچراپکی  هناماس  رارقتسا  هعسوت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هعبات یاهنامزاس 

لایر نیمضت 4/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روما دحاو  تراجت  ندعم و  تعنص ، ترازو  یهلا   ، دیهش نامتخاس  یرتنالک ، دیهش  نابایخ  یهلا  تاجن  داتسا  دیهش  نابایخ  نارهت  سردآ  (: فلا  ) تکاپ هئارا   :: سردآ سردآ
تاصقانم اهدادرارق و 

0211465-021-88905324 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001036000062 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6312644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نابیتشپ  یلصا و  هداد  زکارم  یحارط  تاعلاطم و  هرواشم  تامدخ  دیرخ  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

هرادا مشش –  هقبط  کالپ 54 –  یبرغ –  نابایخ 33  شبن  دنولا –  نابایخ  نیتناژرآ –  نادیم   ، 1516667111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینابیتشپ نیمأت و  لک 

:: 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

داتس داتس هجدوب   هجدوب وو   یلام   یلام ینابیتشپ   ینابیتشپ  ، ، یناسنا یناسنا عبانم   عبانم هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   هعسوت   هعسوت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

نابیتشپ نابیتشپ وو   یلصا   یلصا هداد   هداد زکارم   زکارم یحارط   یحارط وو   تاعلاطم   تاعلاطم ناونع : : ناونع 22

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   هناماسهرامش زا  هصقانم  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات 1401/12/07 هبنشکی  زور 

مدرم هار   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 16  ات  :ی  یکیزیف تروص  هب   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 19 ات  داتس  هناماس  رد  داهنشیپ  هئارا  ینامز  تلهم  خیرات 1401/12/20 

خیرات 1401/12/20 هبنش  زور 

6312755 :: هرازه هرازه زوردکدک   حبص  تعاس 9:30  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خیرات 1401/12/21 هبنشکی 

لاس 1401-1402 رد  راک  بسک و  لیلحت  تخانش و  هژورپ و  لرتنک  دنمشوه  داصتقا  یزاجم و  یاضف  تینما  تاعالطا  یروانف  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یهافر و روما  لک  هرادا  یلامش  ود  برد  ییاراد  یداصتقا و  روما  ترازو  یزکرم  نامتخاس  نویامه - باب  نابایخ  یاهتنا  ینیمخ  ماما  نادیم  نارهت   - سردآ  :: سردآ سردآ
ینابیتشپ

(1  ) ىلا ( 9  ) یلخاد ( 1456  - 39903115-39903444 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

یس دص و  نویلیم و  هس  هاجنپ و  ناوخارف 53,139,278 -  دک   :: یهگآ یهگآ هرامش   هرامش
تشه داتفه و  تسیود و  رازه و  هن  و 

کی دصراهچ و  رازه و  کی  هام  دنفسا  مراهچ   - 1401  / 12  / 4 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم دصراهچعبنم رازه و  کی  هام  دنفسا  مهدراهچ   - 1401  / 12  / 14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
کی و 

6313142 :: هرازه هرازه کیدکدک   دصراهچ و  رازه و  کی  هام  دنفسا  مهدزناش   - 1401  / 12  / 16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

(noc هکبش ( تایلمع  زکرم  ینابیتشپ  یزادنا و  هار   ٬ بصن دیرخ ٬  ماجنا  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
لایر یلام 35000000000  دروآرب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

راک راک وو   بسک   بسک لیلحت   لیلحت وو   تخانش   تخانش وو   هژورپ   هژورپ لرتنک   لرتنک دنمشوه   دنمشوه داصتقا   داصتقا وو   یزاجم   یزاجم یاضف   یاضف تینما   تینما تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 33

(( nocnoc هکبش (  (  هکبش تایلمع   تایلمع زکرم   زکرم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار   ٬٬ بصن بصن   ٬٬ دیرخ   دیرخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 44
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( موب دیما   ) نایناریا شنکارت  ریبدت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ای نویلیم و  هنازور  لاعف  ربراک  اب  لاعف  تیعضو  اب  یلخاد و  لوصحم  یاراد  یاه  تکرش  تکراشم  اب  یعامتجا  یاه  هکبش  مرفتلپ  هعسوت  داجیا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتالاب

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 1 وب  بش  هچوک  لدحبص -  نادیم  نسح -  ماما  راولب  یناهفصا -  یفرشا  نارهت -   :: سردآ سردآ

یسدقم یاقا   09121789207 :: 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

نیوزق هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود پاچ  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ق  / 1401  / 18  - 19 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ات ،130 هعسوت  لباق  تروپ  دادعت 100،000  هب  هدنیآ  یاهیژولونکت   ، xdsl fttx رتسب رب  ریاد  یاهسیورس  نیکرتشم  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  تامدخ  ماجنا  - 

نیوزق ناتسا  تروپ   000
نیوزق ناتسا  اتید  یاه  متسیس   PM یراجت و یاهسیورس  یرادهگن  یراذگاو و  تامدخ  هئارا  یراجت و  هکبش  یرادهگن  تامدخ  ماجنا  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: qz.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاعف لاعف ربراک   ربراک اباب   لاعف   لاعف تیعضو   تیعضو اباب   وو   یلخاد   یلخاد لوصحم   لوصحم یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش   تکرش تکراشم   تکراشم اباب   یعامتجا   یعامتجا یاه   یاه هکبش   هکبش مرفتلپ   مرفتلپ هعسوت   هعسوت وو   داجیا   داجیا ناونع : : ناونع
هنازور هنازور

55

هدنیآ هدنیآ یاهیژولونکت   یاهیژولونکت  ،  ، xds l fttxxds l fttx  رتسب رتسب ربرب   ریاد   ریاد یاهسیورس   یاهسیورس نیکرتشم   نیکرتشم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یراذگاو -  -  یراذگاو ناونع : : ناونع
یرادهگن یرادهگن وو   یراذگاو   یراذگاو تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   یراجت   یراجت هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا تروپ -  -  تروپ   130 ،000130 ،000 اتات   هعسوت   هعسوت لباق   لباق تروپ   تروپ   100 ،000100 ،000 دادعت   دادعت هبهب  

اتید اتید یاه   یاه متسیس   متسیس   PMPM  وو یراجت   یراجت یاهسیورس   یاهسیورس

66
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ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هناماسهرامش زا  هصقانم  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات 1401/12/07 هبنشکی  زور 

مدرم هار   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 16  ات  :ی  یکیزیف تروص  هب   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 19 ات  داتس  هناماس  رد  داهنشیپ  هئارا  ینامز  تلهم  خیرات 1401/12/20 

خیرات 1401/12/20 هبنش  زور 

6313640 :: هرازه هرازه زوردکدک   حبص  تعاس 9:30  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خیرات 1401/12/21 هبنشکی 

لاس 1401-1402 رد  راک  بسک و  لیلحت  تخانش و  هژورپ و  لرتنک  دنمشوه  داصتقا  یزاجم و  یاضف  تینما  تاعالطا  یروانف  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یهافر و روما  لک  هرادا  یلامش  ود  برد  ییاراد  یداصتقا و  روما  ترازو  یزکرم  نامتخاس  نویامه - باب  نابایخ  یاهتنا  ینیمخ  ماما  نادیم  نارهت   - سردآ  :: سردآ سردآ
ینابیتشپ

(1  ) ىلا ( 9  ) یلخاد ( 1456  - 39903115-39903444 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005265000361 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم تعاس 12عبنم ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال یناسرزورب  ینابیتشپ و  بصن ،  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 24.000.000.000 

لایر  هدرپس 1.200.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دیرخ 1.000.000  هنیزه 

جرک یرادرهش  هناخریبد  لالب  راولب  دیحوت  نادیم  جرک   :: سردآ سردآ

02635892421 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.karaj.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راک راک وو   بسک   بسک لیلحت   لیلحت وو   تخانش   تخانش وو   هژورپ   هژورپ لرتنک   لرتنک دنمشوه   دنمشوه داصتقا   داصتقا وو   یزاجم   یزاجم یاضف   یاضف تینما   تینما تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 77

سنسیال سنسیال یناسرزورب   یناسرزورب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ بصن ،  ،  بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 88
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یزرواشک کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی  مود -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 ع /   / 24 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش  15:00 تعاس :  ات  رثکادح   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم خرومعبنم  15:00 تعاس :  ات  رثکادح   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313672 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( UTM  ) تنرتنیا یتینما  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 
.دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  مود ) لوا و  تبون   ) هصقانم یهگآ  رشن  پاچ و  هنیزه 

تاکرادت و لک  هرادا  مجنپ  هقبط  یزکرم   ، نامتخاس کالپ 247 ، ابمومول  سیرتاپ  نابایخ  شبن  دمحا  لآ  لالج  هارگرزب  نارهت  سردآ  هب  یزرواشک  کناب   :: سردآ سردآ
ییارجا تامدخ 

02141934 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005820000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314030 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشیپ بسک و  دمآرد و  یزاسون -  اه -  نویسیمک  یزاسرهش -  یاه (  متسیس  ریز  لقادح  اب  بو )  تحت  هچراپکی   ) یزاسرهش عماج  رازفا  مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  دانسا  حرش  هب  دنزاش  یرادرهش  هعومجم  رد  نآ  رارقتسا  یدنورهش و  لاتروپ  سا و  یآ  یج  هناماس  کینورتکلا )  ویشرآ  - 

یزکرم  ناتسا  دنزاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دمآرد و یزاسون -  اه -  نویسیمک  یزاسرهش -  یاه (  متسیس  ریز  لقادح  اب  بو )  تحت  هچراپکی   ) یزاسرهش عماج  رازفا  مرن  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

تسویپ دانسا  حرش  هب  دنزاش  یرادرهش  هعومجم  رد  نآ  رارقتسا  یدنورهش و  لاتروپ  سا و  یآ  یج  هناماس  کینورتکلا )  ویشرآ  هشیپ -  بسک و 

لایر   300,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتشهب دیهش  راولب  دنزاش   ، 3861853174 یتسپ :  دک  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( UTMUTM  ) ) تنرتنیا تنرتنیا یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

 - - یزاسرهش یزاسرهش یاه (  (  یاه متسیس   متسیس ریز   ریز لقادح   لقادح اباب   بوبو )  )  تحت   تحت هچراپکی   هچراپکی  ) ) یزاسرهش یزاسرهش عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
هشیپ هشیپ وو   بسک   بسک وو   دمآرد   دمآرد یزاسون -  -  یزاسون اهاه -  -  نویسیمک   نویسیمک

1010
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001554000071 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314042 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدربراک  یاه  همانرب  لاوریاف  هب  طوبرم  یاهرازفا  مرن  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یدربراک یاه  همانرب  لاوریاف  هب  طوبرم  یاهرازفا  مرن  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1402/03/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ماج یرادا  نامتخاس  لالقتسا - نابایخ  یو –  کراپ  هار  راهچ  هب  هدیسرن  - رصع یلو  نابایخ  نارهت -  ، 1999713113 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
مج

:: 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

رهش6312319 حطس  رد  زاجم  ریغ  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یارجاو 16  هحفص 21)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6312778(SIEM  ) یتینما یاهدادیور  تارطاخم و  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لیلقت6313098 یاههاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  رازفا  مرن  تازیهجت و  تشادهگن  ریمعت و  تامدخ 
یریگ هزادنا  راشف و 

هحفص 10) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6313193 یاه  نیبرود  ینابیتشپ  هحفص 25)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هناماس6314684 تازیهجت و  یناسرزور  هب  صوصخ  رد  دنمناوت  یقوقح  صاخشا  باختنا  ییاسانش و 
کینورتکلا تیلب  یاه 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 24) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدربراک یدربراک یاه   یاه همانرب   همانرب لاوریاف   لاوریاف هبهب   طوبرم   طوبرم یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001328000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312323 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنجریب  رهش  هب  یناسربآ  هژورپ  هب  طوبرم  رهشدمحم  یاه  هاچ  ژاپمپ و  هاگتسیا  یرتم  هلت  تازهیجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنجریب رهش  هب  یناسربآ  هژورپ  هب  طوبرم  رهشدمحم  یاه  هاچ  ژاپمپ و  هاگتسیا  یرتم  هلت  تازهیجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 3,270,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یبونج ناسارخ  یا  هقطنم  با  تکرش   ، 9715615536 یتسپ :  دک  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092179000602 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 P06/0142400010-90-40 یاضاقت هرامش  هب   632C پمپ نیبروت  رنرواگ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

شیالاپ تکرش  الاک  هرادا  هاگشیالاپ - یلصا  هزاورد  بنج  دور -  ـد  نورا هی  ـ شاح نادابآ -  ، 6316578954 یتسپ :  دک  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
061-53229815 ربامن ربامن :  هرامش  نفلت 53183781-061 و  نادابآ  تفن 

:: 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

اهاه هاچ   هاچ وو   ژاپمپ   ژاپمپ هاگتسیا   هاگتسیا یرتم   یرتم هلت   هلت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

632632 CC  پمپ پمپ نیبروت   نیبروت رنرواگ   رنرواگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313
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ناردنزام ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091578000308 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6312501 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانمدیدجت  - اکن بیرجرازه  میویا  نبرانچو ، الک  ترایز  یاهاتسور  رد  یقفا   cps هاگتسیا دروم  ثادحا 3 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هصقانمدیدجت - اکن بیرجرازه  میویا  نبرانچو ، الک  ترایز  یاهاتسور  رد  یقفا   cps هاگتسیا دروم  ثادحا 3 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   883,103,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: 1401/3268-م/170 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم :: 1401/12/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312612 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1402/01/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تناو وردوخ  تاقلعتم  هارمه  هب  یکاکح  تینوی  هعومجم  تس  یکاکح و 2  رچسکیف  هعومجم  تس  یزادنا 2  هار  بصن و  تخاس  یحارط ، نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سالپ ناسیرآ 

لایر  400/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روباشین دهشم -  هداج  رتمولیک 55  ناسارخ ، وردوخ  ناریا  تکرش   :: سردآ سردآ

4021  ) یلخاد  051-33563501-9  ) و ( 051-33563050 :: نفلت :: www.ikkco.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

اهاتسور اهاتسور ردرد   یقفا   یقفا   cpscps هاگتسیا   هاگتسیا دروم   دروم ثادحا  33 ثادحا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1414

هارمه هارمه هبهب   یکاکح   یکاکح تینوی   تینوی هعومجم   هعومجم تستس     22 وو   یکاکح   یکاکح رچسکیف   رچسکیف هعومجم   هعومجم تستس     22 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس   تخاس یحارط ، ، یحارط نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
تناو تناو وردوخ   وردوخ تاقلعتم   تاقلعتم

1515

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

مود تبون  هدرشف  ریغ  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

45  - 1401 :: س -  یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشکی  زور  تعاس 18   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص هراتس   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 18   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی هرامش  هصقانم  سراف  ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5  زاگ  لاقتنا  تاسیسات  کینورتکلا  تظافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تاکرادت هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  .تسا  یمازلا  یعامتجا  هافر  نواعت و  ترازو  زا  ناراکنامیپ  روما  ینمیا  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا 

نفلت 9-07138403800  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5  ناگنازرف  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  زاریش  سردآ   :: سردآ سردآ
مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 0211456 و  زکرم 

:: 07138132319 و 07138132310 و 07138132749 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

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هدرشف  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

IKAC - 1401/28 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/12/2   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6312778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(SIEM  ) یتینما یاهدادیور  تارطاخم و  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یاراد روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  تاعالطا  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  هتشر  تاعالطا  لاقتنا  هتسر  کی  هبتر  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رابتعا

هر ) ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  رتمولیک 30  سراف  جیلخ  هارگرزب  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ
قوف یناشن  هب  تکرش  هناخریبد  لیوحت 

هناماس 1456 51008845 :: نفلت :: 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

زاگ زاگ لاقتنا   لاقتنا تاسیسات   تاسیسات کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 1616

(( S IEMSIEM  ) ) یتینما یتینما یاهدادیور   یاهدادیور وو   تارطاخم   تارطاخم تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/12/02هرامش زا   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6313098 :: هرازه هرازه تعاس 9/30دکدک    - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یریگ هزادنا  راشف و  لیلقت  یاههاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  رازفا  مرن  تازیهجت و  تشادهگن  ریمعت و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 808/050/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاعالطا یروانف  تاطابترا و  تعنص - تازیهجت / تاسیسات و  هیاپ  لقادح 

فکمه داشرا ط  عطاقت  شبن  مایخ  راولب  دهشم  رد  عقاو  یوضر  ناسارخ   :: سردآ سردآ

05137072209 :: نفلت :: www.nigc-khrzirنفلت 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

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

یا هلحرم  کی  لوا  تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م م 1401/628 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادنورا  زاگ  تفن و  تکرش  نیوخراد  هقطنم   DCS متسیس یکینورتکلا  یاهدرب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 90/000/000/000 غلبم 

لایر نیمضت 4/500/000/000 غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

06132123181  - 06153526179  - 02188901050: الاک روما  تاکرادت و   :: نفلت :: AOGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: AOGC.KALA@AOGC.IRسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا وو   راشف   راشف لیلقت   لیلقت یاههاگتسیا   یاههاگتسیا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن وو   تازیهجت   تازیهجت تشادهگن   تشادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1818

DCSDCS متسیس   متسیس یکینورتکلا   یکینورتکلا یاهدرب   یاهدرب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مودتبون  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/121 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  تعاس 14   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور تسایس   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 14  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313397 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  حبص  تعاس 11   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامیلس دبهپس  دیهش  یبیکرت  لکیس  هاگورین  هاگورین  دنمشوه  کینورتکلا  تظافح  هناماس  هلاس  ود  یتناراگ  شزوما و  یزادنا  هار  بصن و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   12/265/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامرک قرب  یورین  دیلوت  تکرش  تاکرادت  دحاو  کالپ 36  هرامش 16 ،  هچوک  هعمج ،  ماما  نابایخ  یمالسا ،  یروهمج  راولب  نامرک ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  هراتس  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PGSOC-LEC-WORKSTATION--02023: هصقانم هرامش   :: یهگآ یهگآ هرامش   هرامش
TE

خروم 1401/12/08 ات  خیرات 1401/11/30  زا  یگدامآ  مالعا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم اتعبنم هصقانم  یداهنشیپ  هتسب  لیوحت  تلهم   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/12/21 یرادا  تقو  نایاپ 

6313531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنک راذگاو  طیارش  دجاو  هدننک  نیمأت  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  یتعنص  هنایار  هاگتسد  دراد 30  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هب یهگا  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  اب  تراجت  کناب  هرامش 2390381134  باسح  هب  یزیراو  لایر  نویلیم  ود   ) 2 ، 000،0 دانسا ...  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سراف جیلخ  هراتس  تفن  تکرش  مان 

.لایر نویلیم  هاجنپ  دصتفه و  درایلیم و  کی   1 غلبم 750،000،000 ، هصقانم  رد  تکرش  همان  تنامض  نازیم 

تکرش ییافک ، دوخ  راولب  تفن ، نادیم  تفن ، تعنص  راولب  ریمخ  ردنب  هب  سابع  ردنب  روحم  رتمولیک 13  سابع  ردنب  هصقانم  یداهنشیپ  هتسب  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
7931181183: یتسپدک.اهدادرارق یقوقح و  روما  سراف  جیلخ  هراتس  تفن 

یلخاد  076 - 31310000: نفلت :: 31312677-076 و 076-31313357 -  نفلت نفلت
2597

WWW.PGSOC.IR :: تیاسبو تیاسبو

،076-31313131: راگنرود  :: سکف :: Legal@pgsoc.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنمشوه دنمشوه کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس هلاس   هلاس ودود   یتناراگ   یتناراگ وو   شزوما   شزوما یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2020

یتعنص یتعنص هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد   3030 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2 12 1

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

لوا تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 م ن  - 23 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 17  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم داحتا   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 17  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313038 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 9   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  ءافطا  بسانم  یاهروانش  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  200/000/000/000 دروارب : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   10/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام   12 هژورپ :  تدم 

زور  90 اهداهنشیپ :  رابتعا  تدم 

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

33322051  - 7 :: نفلت :: www.setadiran.ir-info@bpmo.ir-www.bpmo.irنفلت تیاسبو تیاسبو

31667002 :: 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

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م ن 22-1401/11 یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 17هرامش خیرات 1401/12/02  زا   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیما  :: عبنم تعاسات 17عبنم  - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313084 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  هعسوت  یرادهگن و  ریمعت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروراب 81/500/000/000 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 4/075/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 7517638480 رهشوب -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگزرب  رهشوب -  راذگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

7-33322051 :: نفلت :: www.bpmo.irنفلت تیاسبو تیاسبو

6500-31666700 :: سکف :: info@bpmo.irسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا بسانم   بسانم یاهروانش   یاهروانش تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

کیتاموتا کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس هعسوت   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ، ، ریمعت 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 187 ھحفص 16 
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 م ن  - 23 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 17  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیولسع مایپ   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 17  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314024 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 9   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  ءافطا  بسانم  یاهروانش  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  200/000/000/000 دروارب : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   10/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام   12 هژورپ :  تدم 

زور  90 اهداهنشیپ :  رابتعا  تدم 

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

33322051  - 7 :: نفلت :: www.setadiran.ir-info@bpmo.ir-www.bpmo.irنفلت تیاسبو تیاسبو

31667002 :: 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

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

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

2001096688000592 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6314162 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش  یرادرهش  یرهش  تامدخ  تسیز و  طیحم  تنواعم  یناشن و  شتآ  نامزاس  لاتیجید  میس  یب  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

زاریش یرادرهش  یرهش  تامدخ  تسیز و  طیحم  تنواعم  یناشن و  شتآ  نامزاس  لاتیجید  میس  یب  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   14,071,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  نیمضت :  تاحیضوت 

15:15 تعاس : 1402/01/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش یرهش  تامدخ  تنواعم  یبطق -  دیهش  هچوک 8  یحایر -  نبرح  نابایخ  زاریش -   ، 7136833669 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاریش

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا بسانم   بسانم یاهروانش   یاهروانش تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

یرهش یرهش تامدخ   تامدخ وو   تسیز   تسیز طیحم   طیحم تنواعم   تنواعم وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ نامزاس   نامزاس لاتیجید   لاتیجید میس   میس یبیب   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ 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 187 ھحفص 17 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093985001223 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1402/01/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 FP/17-01/157  : هصقانم هرامش   / 0107048017 اضاقت : هرامش  /data acquisition system: الاک حرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

هقبط  – یتایلمع هاگیاپ  نامتخاس   – نامیلس دجسم  هداج  یادتبا   – هاگدورف هکلف   – زاوها  ، 6164644951 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
(. یروصنم یاقآ  مارهب –  گنس  یاقا  سامت 06134148656 (  نفلت  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  یجراخ  تاکرادت  هرادا  هرامش 113- نلاس   – لوا

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

1401/16 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  تیاس  دادعت 300   IT تازیهجت یروآ  عمج  یزادنا ، هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCI.IR FARS.TCI.IRنفلت 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

data acquis ition systemdata acquis ition system:: الاک الاک حرش   حرش یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 2626

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   تیاس   تیاس   300300 دادعت   دادعت   ITIT تازیهجت   تازیهجت یروآ   یروآ عمج   عمج یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن 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 187 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ugdhf5pnl787c?user=37505&ntc=6312416
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6312416?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/he3xcw3x7myv2?user=37505&ntc=6312714
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6312714?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لسناریا یطابترا  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاوه ربیف  یارجا  هنیمز  رد  ناراکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: sourcing.irancell.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: sourcing@mtnirancell.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواس نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Active&Passiv.network Equipments) هکبش لاعف  ریغ  لاعف و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 21 مهدفه  ریصق خ  دمحا  نابایخ  نیتناژرآ  نادیم  نارهت   :: 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

ییاوه ییاوه ربیف   ربیف یارجا   یارجا هنیمز   هنیمز ردرد   ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 2828

(( Active&Pass iv.network  EquipmentsActive&Pass iv.network  Equipments )) هکبش هکبش لاعف   لاعف ریغ   ریغ وو   لاعف   لاعف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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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جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005265000362 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6314008 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس  هکبش و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

چیئوس  هکبش و  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
30,000,000,000 یلام :  دروآرب 

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

ناسمه  هژورپ  ینابیتشپ  ای  یزادنا  هار  ای  شورف  هنیمز  رد  طبترم  همانساسا  هموزر و  هئارا  نیمضت :  تاحیضوت 
یدقن 

14:00 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیحوت نادیم  جرک   ، 3134851889 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  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

جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005265000362 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لادتعا  :: عبنم تعاس 12عبنم ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314518 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس  هکبش و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 30.000.000.000 

لایر  هدرپس 1.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 1.000.000  هنیزه 

جرک یرادرهش  هناخریبد  لالب  راولب  دیحوت  نادیم  جرک   :: سردآ سردآ

02635892421 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش6312331 یریوصت  شیاپ  هژورپ  مود  زاف  هحفص 21)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

چیئوس چیئوس وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3030

چوس چوس وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

نابیتشپ6312644 یلصا و  هداد  زکارم  یحارط  هحفص 5)تاعلاطم و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6312778(SIEM  ) یتینما یاهدادیور  تارطاخم و  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ریواصت 631298131 طبض  هاگتسد  هتسب 1  رادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 62  هار  بصن و  دیرخ 
هناخراک زاین  دروم  چوس  هاگتسد 

هحفص 25) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6313142(noc هکبش (  تایلمع  زکرم  ینابیتشپ  یزادنا و  هار   ٬ بصن دیرخ ٬  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلخاد6313180 لوصحم  یاراد  یاه  تکرش  تکراشم  اب  یعامتجا  یاه  هکبش  مرفتلپ  هعسوت  داجیا و 
هنازور لاعف  ربراک  اب  لاعف  تیعضو  اب  و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رب6313350 ریاد  یاهسیورس  نیکرتشم  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  تامدخ  ماجنا  یراذگاو - 
تروپ ات 130،000  هعسوت  لباق  تروپ  دادعت 100،000  هب  هدنیآ  یاهیژولونکت   ، xdsl fttx رتسب

یاهسیورس یرادهگن  یراذگاو و  تامدخ  هئارا  یراجت و  هکبش  یرادهگن  تامدخ  ماجنا  - 
اتید یاه  متسیس   PM یراجت و

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه6313397 کینورتکلا  تظافح  هناماس  هلاس  ود  یتناراگ  شزوما و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)هیهت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت6313631 تراظن  ویسپ  مالقا  هحفص 25)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تخانش6313640 هژورپ و  لرتنک  دنمشوه  داصتقا  یزاجم و  یاضف  تینما  تاعالطا  یروانف  تامدخ 
راک بسک و  لیلحت  و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6313672(UTM  ) تنرتنیا یتینما  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس6314684 تازیهجت و  یناسرزور  هب  صوصخ  رد  دنمناوت  یقوقح  صاخشا  باختنا  ییاسانش و 
کینورتکلا تیلب  یاه 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 24) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001090723000193 :: 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

6312319 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دصرد  25 تخادرپ =  شیپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتشذگ لاس  یط 7  رد  هباشم  هژورپ  کی  یارجا  هقباس  نتشاد 

فوصوم دادرارق  صوصخ  رد  یلبق  یامرفراک  زا  همان  تیاضر  هئارا 
تسا یمازلا  روکذم  یاهدادرارق  تقوم  لیوحت  تادنتسم 

راک  ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ 
ناتسزوخ  ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
فلخت  تبث  نیبرود  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

104,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 3,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   5,200,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 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

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

دیدجت مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ندمت دهم   :: عبنم تعاس 13عبنم ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312322 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامنهار  یاهغارچ  ینابیتشپ  سیورس و  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   10/000/000/000 دروارب : 

لایر   500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  10/000/000/000 دیرخ : 

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

رهش رهش حطس   حطس ردرد   زاجم   زاجم ریغ   ریغ تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس   1616 یارجاو   یارجاو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

ییامنهار ییامنهار یاهغارچ   یاهغارچ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سیورس   سیورس زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

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

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

2001093968000056 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312331 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاع یاروش  دیرگ 2  یاراد   ) طیارش دجاو  ناراکنامیپ  هیلک  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  هژورپ  یارجا  دراد  رظن  رد  هشیدنا  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن .  راذگاو  کیتامروفنا )

نارهت  ناتسا  هشیدنا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
متسیس هتسبرادم  نیبرود  متسیس  هلاس  شورف 15  زا  سپ  تامدخ  هلاس و  کی  یتناراو  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن ، هیهت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

رهش یرهش  شیاپ 

 10,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدازآ راولب   3 زاف هشیدنا  رهش  رایرهش  ناتسرهش   ، 3354661949 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004224000118 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6314014 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشگرب ) تفر و  ) رهمنایک ات  نهآ  هار  لپ  لصاف  دح  راصحلزق  روحم  یزاس  نمیا  اکپوت و  تلافسآ  شکور  یلیمکت  تایلمع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

( تشگرب تفر و  ) رهمنایک ات  نهآ  هار  لپ  لصاف  دح  راصحلزق  روحم  یزاس  نمیا  اکپوت و  تلافسآ  شکور  یلیمکت  تایلمع  هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
173,082,847,120 یلام :  دروآرب 

لایر   8,654,142,356 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/03/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهاط ماما  بنج  رهاط  هداز  ماما  بنج  - رهشرهم لپ  یبرغ  بونج  علض  - نیوزق - جرک هار  دازآ   ، 3146986444 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  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

رهش رهش یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هژورپ   هژورپ مود   مود زاف   زاف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3434

روحم روحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   اکپوت   اکپوت تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور یلیمکت   یلیمکت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 187 ھحفص 23 
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دابآ هللا  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تدحو یادن   :: عبنم :: 1401/12/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314343 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاموزلم  کیفارت و  لرتنک  یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یارجا  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

دابآ یرایهد ....  راهب -  نابایخ  دابآ -  یاتسور .....  تیالو  ناقشاع  هارگرزب  یزکرم  شخب  - نامرک  :: سردآ سردآ

03433365200 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناراکنامیپ یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

170  / م  - 1401/3269 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/12/02  زا   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/12/02  زا   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312724 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14   - 1401/12/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ پآ  دلوف  الاب  تعرس  وشات  برد  هاگتسد  یزادنا 13  هار  بصن و  نیمات ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ تبون  کی  جرد  هنیزه  .تسا  راتخم  هلصاو  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  در  رد  ناسارخ  وردوخ  ناریا  تکرش  لایر -  هدرپس 900.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  همانزور 

یاهزور رد  تالماعم  نوی  نویسیمک  هناخریبد  روباشین  دهشم -  هداج  رتمولیک 55  ناسارخ  وردوخ  ناریا  تکرش  : هصقانم دانسا  لیوحت  تفایرد و  لحم   :: سردآ سردآ
یلا 15 تعاس 8  زا  یراک 

یلخاد 4021 :: 05133563050 و 9-05133563501  نفلت :: www.ikkco.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم تاموزلم   تاموزلم وو   کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاهنیبرود   یاهنیبرود یارجا   یارجا وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 3636

پآپآ دلوف   دلوف الاب   الاب تعرس   تعرس وشات   وشات برد   برد هاگتسد   هاگتسد یزادنا  1313   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمأت ، ، نیمأت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 187 ھحفص 24 
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دهشم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

ناسارخ  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصوصخ شخب  تکراشم  اب  یرهش  تازیهجت  تامدخ و  یزاسدنمشوه  روظنم  هب  دنمشوه و  رهش  ققحت  یاتسار  رد  دراد  رظن  رد  دهشم  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دهشم رهش  ینارسوبوتا  نامزاس  کینورتکلا  تیلب  یاه  هناماس  تازیهجت و  یناسرزور  هب  صوصخ  رد  دنمناوت  یقوقح  صاخشا  باختنا  ییاسانش و  هب  تبسن 

.دیامن مادقا 
، یزادنا هار  یزاس  هدایپ  تاموزلم  تازیهجت و  نیمأت  یحارط  رد  یراذگ  هیامرس  تکراشم و  هب  دنم  هقالع  ینف  صصخت  هبرجت و  یاراد  یقوقح  صاخشا  هیلک  زا  اذل 

.دنیامن تکرش  ناوخارف  نیا  رد  ددرگ  یم  توعد  ینارسوبوتا  دنمشوه  هناماس  زیهجت  نیمأت و  تیریدم ، یرادرب ، هرهب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمدرم یاهتکراشم  یراذگ و  هیامرس  یداصتقا ، نامزاس  هناخریبد  - 2  - دحاو هقبط 18 -  نوتلآ -  جرب  رارسا -  نابایخ  شبن  هاگشناد -  نابایخ  دهشم -  :: سردآ سردآ
دهشم یرادرهش 

05131291624 :: نفلت :: ECOMASHHAD.IR - ETS.MASHHAD.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کینورتکلا کینورتکلا تیلب   تیلب یاه   یاه هناماس   هناماس وو   تازیهجت   تازیهجت یناسرزور   یناسرزور هبهب   صوصخ   صوصخ ردرد   دنمناوت   دنمناوت یقوقح   یقوقح صاخشا   صاخشا باختنا   باختنا وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 187 ھحفص 25 
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نارهت رهش  نارحب  تیریدم  یریگشیپ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/12/1011 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم راشتنا  خیرات  زا  یراک  زور   7 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش : هصقانم  ناونع   3 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارحب تیریدم  رادیاپ  طابترا  یاه  لکد  یطابترا  تازیهجت  دیرخ 

یرازفا  تخس  تازیهجت  رتویپماک و  دیرخ 
یهدنامرف نلاس  ریواصت  طبض  متسیس  دیرخ 

رد یراکنامیپ  تیحالص  هبتر 3  لقادح  ندوب  اراد  فیدر 1 : یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنیمز رد  هبتر 2  لقادح  یکیتامروفنا  تیحالص  دأت  همانیهاوگ  اتفا ، یهاوگ  یعامتجا ، هافر  راک و  نواعت  ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  تازیهجت  تاسیسأت و 

تفایرد تهج  ینمیا -  یاه  هکبش  کینورتکلا و  تظافح  یسدنهم  ینف  یاهتکرش  یرسارس  هیداحتا  یصصخت  یهاوگ  یتارباخم ، یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش 
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  هیلوا  دروآرب  تبسن  هب  یهگآ  راشتنا  هنیزه  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 3.000.000  زیراو  دانسا 

نارحب تیریدم  یریگشیپ و  نامزاس  یلامش   ، مهن نابایخ  شبن  یناهفصا  یفرشا  ...تیآ  هارگرزب  هب  هدیسرن  دمحا  لآ  لالج  هارگرزب  یبرغ  یاهتنا  نارهت   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  نارهت  رهش 

96024485 :: نفلت :: tdmmo.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب جوراس  یللملا  نیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش پاچ  خیرات  زا  هتفه  کی  تدم  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم یرادا 1401/12/10عبنم تقو  نایاپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم چوس  هاگتسد  ریواصت 31  طبض  هاگتسد  هتسب 1  رادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 62  هار  بصن و  دیرخ  یمومع  هصقانم  تروص  هب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یرادیرخ  ربتعم  هدننک  نیمأت  زا  ار  دوخ  هناخراک  زاین 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  نیا  پاچ  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لداعم 10 رهشوب  جوراس  یللملا  نیب  تکرش  هجو  رد  هتفس  ای  زور  خیرات  هب ) دایص  هناماس  رد  هدش  تبث  یدایص  کچ  هرقف  کی  لماش  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت 

.دشابیم یداهنشیپ  غلبم 

کالپ 38  یبرغ ، نازرف  یسینب  نیسح  دیهش  نابایخ  ابص  کراپ  یور  هبور  اقیرفآ ، راولب  نارهت ،  :: سردآ سردآ
نیب تکرش  هناخریبد  لوا  هقبط  کالپ 38 ، یبرغ ،) نازرف  یسینب  نیسح  دیهش  نابایخ  ابص ، کراپ  یور  هبور  اقیرفآ ، راولب  نارهت  یداهنشیپ  تاکاپ  لاسرا  لحم 

رهشوب جوراس  یللملا 

یلخاد 116  021  - 88670711 :: نفلت :: Kangancement.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متسیس متسیس دیرخ   دیرخ یرازفا   - - یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت وو   رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ نارحب -  -  نارحب تیریدم   تیریدم رادیاپ   رادیاپ طابترا   طابترا یاه   یاه لکد   لکد یطابترا   یطابترا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یهدنامرف یهدنامرف نلاس   نلاس ریواصت   ریواصت طبض   طبض

3939

هناخراک هناخراک زاین   زاین دروم   دروم چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد   3131 ریواصت   ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد   11 هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   6262 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/28 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 14  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 14  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313193 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 8:30   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب هتسبرادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   1/950/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  4/000/000 دیرخ : 

یزادرپراک لک  هرادا  ناریا -  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  هدرشف  ریغ  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

46  - 1401 :: س -  یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشکی  زور  تعاس 18   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 18   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود هرامش  هصقانم  سراف  ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5  زاگ  لاقتنا  تاسیسات  کینورتکلا  تظافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تسا یمازلا  یعامتجا  هافر  نواعت و  ترازو  زا  ناراکنامیپ  روما  ینمیا  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5  ناگنازرف  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  زاریش  سردآ   :: سردآ سردآ

85193768-88969737-02141934  - 9-02138403800 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

زاگ زاگ لاقتنا   لاقتنا تایلمع   تایلمع   55 هقطنم   هقطنم زاگ   زاگ لاقتنا   لاقتنا تاسیسات   تاسیسات کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 4242
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یوضر سدق  ناتسآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم تعاس 13:30عبنم ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن یرادیرخ  طیارش  دجاو  یاه  تکرش  زا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  یریوصت  تراظن  ویسپ  مالقا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یوضر سدق  ناتسا  یزکرم  نامزاس  ادهش  هار  راهچ  دهشم   :: سردآ سردآ

05132001420 :: 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

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ت112)  ) 115-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش رشن  زا   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا فده و   :: عبنم تاکاپعبنم یراذگراب  تعاس 9 -  فلا  تکاپ  لاسرا   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
زور 1401/12/20 تعاس 9  هناماس  رد 

6313663 :: هرازه هرازه تکاپ جدکدک   تعاس 8/30 -  فلا و ب  تکاپ  شیاشگ   - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
زور 1401/12/23 تعاس 8/30 

ناتسدرک  قرب  عیزوت  تکرش  جدننس  لامش  روما  یکینورتکلا  دنمشوه  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دانسار  جردنم د  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر   2,896,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنرب  هدهعرب  یهگا  تبون  ود  رشن  هنیزه 

یرادا تیاس  نازابناج  راولب  جدننس  رد  عقاو  تکرش  هنامرحم  روما  تسارح و  رتفد  لیوحت   :: سردآ سردآ

یلخاد 2074  9-08733283601 :: نفلت :: SETADIRAN.IR TAVANIR.ORG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن ویسپ   ویسپ مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

یکینورتکلا یکینورتکلا دنمشوه   دنمشوه یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ 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 187 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9fetssmjbdyfr?user=37505&ntc=6313631
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6313631?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6vs8q4nny34qv?user=37505&ntc=6313663
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6313663?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

1401  / 51 :: گ 35 /  یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نوراک  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313673 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 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  43,179,559,700 یلام :  دروآرب 

لایر   2,158,990,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  لایر  غلبم 4.000.000  هب  نامیپ  یاه  هچباتک  لایر و   2.500.000 دانسا : ریثکت  پاچ و  هنیزه 

رایرهش داتسا  نابایخ  شبن  یراکریمعت  راولب  رون ، مایپ  هار  راهچ  مالیا ،  :: سردآ سردآ

084359244271 :: نفلت :: www.shana.ir http://iets.mporg.ir WWW.ilam-nigc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001001402000103 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313831 :: هرازه هرازه :: 1402/01/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 33801085 اضاقت :  هرامش  تسارح  کینورتکلا  تظافح  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

33801085 اضاقت :  هرامش  تسارح  کینورتکلا  تظافح  نیبرود  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,119,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/04/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  مشش -  تیبرت  یوربور  دابآ -  نسح  یرادا  کرهش  جرک -  زربلا -  ناتسا   ، 3149779451 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ تارادا   تارادا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

تسارح تسارح کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 4646
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ناردنزام ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091578000309 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ  نیسح  رهشهب و  یاههاگتسیا  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

4817816953 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001091578000310 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآدومحم  هدقبط و  یاههاگتسیا  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

4817816953 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش6312331 یریوصت  شیاپ  هژورپ  مود  زاف  هحفص 21)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

زاگ6312617 لاقتنا  تاسیسات  کینورتکلا  هحفص 10)تظافح  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه6313397 کینورتکلا  تظافح  هناماس  هلاس  ود  یتناراگ  شزوما و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)هیهت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هطوبرم6314343 تاموزلم  کیفارت و  لرتنک  یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یارجا  بصن و  هحفص 21)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

اههاگتسیا اههاگتسیا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 4747

اههاگتسیا اههاگتسیا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

6312480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا   ) اتنپس رورس  سکف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000235 زاین :  هرامش 

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

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

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا دکناریا   دکناریا  ) ) اتنپس اتنپس رورس   رورس سکف   سکف ناونع : : ناونع 4949

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

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

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

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

6312788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، دادرارق سیون  شیپ  رد  جردنم  دافم  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک   wendia pobG6 رازبا ناربراک  سنسیال  ددع  دیرخ 30  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیلس هطوبرم 64572658  سانشراک  اب  سامت 

1101001017000815 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

ینامرف دیشرف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ASA5500-SC-20 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راولب کرادم  لاسرا  سردآ  دشاب  یم  فذح  هلزنم  هب  تسویپ  کرادم  لاسرا  مدع  دوش  لاسرا  هناماس  نایاپ  زا  دعب  تعاس  رثکادح 24  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ زیهجت و  هریاد  مود  یقرش پ8 ط  ناغمرا  رایدنفسا  زا  رتالاب  اقیرفآ 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

wendia pobG6wendia pobG6 رازبا   رازبا ناربراک   ناربراک سنسیال   سنسیال ددع   ددع   3030 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

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

6312793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  نیالنآ  سنسیال  هارمه  هب   FortiGate - 200F لاورباف هاگتسد  ود  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000671 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  حرش  هب  نیالنآ  سنسیال  هارمه  هب   FortiGate - 200F لاورباف هاگتسد  ود  هیهت  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

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

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  کناب  رظن  دروم  لحم  رد  یزادنا  هار  بصن و  لقن و  لمح و  هنیزه  دشاب .  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: 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

35911536-021  ، 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

تشر تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6312818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  تاعالطا  یروانف  یسانشراک  روما  یمجح  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094293000035 زاین :  هرامش 

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

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33322057-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیالنآ نیالنآ سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب     FortiGate -  2 00FFortiGate -  2 00F لاورباف   لاورباف هاگتسد   هاگتسد ودود   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5151

ناتسا ناتسا یکشزپ   یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد یتشادهب   یتشادهب تنواعم   تنواعم تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف یسانشراک   یسانشراک روما   روما یمجح   یمجح یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  یتسیزهب   :: 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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6312891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

البق سوریو  یتنآ   ) ینامزاس هخسن  رزوی و  دادعت 300  هب  هلاسکی  رابتعا  اب  نامزاس  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( هدیدرگ یرادیرخ 

1101000103000450 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
3001 دادعت : 

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

یراشفا 09188105058 دیجم  سدنهم  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516614563 یتسپ :  دک  داهج ،  نادیم  یلعوب -  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38267081-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262208-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادیرخ یرادیرخ البق   البق سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ  ) ) ینامزاس ینامزاس هخسن   هخسن وو   رزوی   رزوی   300300 دادعت   دادعت هبهب   هلاسکی   هلاسکی رابتعا   رابتعا اباب   نامزاس   نامزاس شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع
 ( ( هدیدرگ هدیدرگ
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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 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

6312961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hookup رازفا تخس  نیماتو  هیهت  اب  هارمه  یبذچ  یاه  رلیچ  مویکووتاو  چرپ  وتا  جیکپ  یکیفارگ  یحارطو  یسیون  همانرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
؛  الخ روسنسو 

1201003277000093 زاین :  هرامش 
یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

بصن هارمهب  هطوبرم  الخ ؛  روسنسو   hookup رازفا تخس  نیماتو  هیهت  اب  هارمه  یبذچ  یاه  رلیچ  مویکووتاو  چرپ  وتا  جیکپ  یکیفارگ  یحارطو  یسیون  همانرب  - 
جیکپ یرادنا  هارو 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

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

رابنا هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66940767-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو   hookuphookup  رازفا رازفا تخس   تخس نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت اباب   هارمه   هارمه یبذچ   یبذچ یاه   یاه رلیچ   رلیچ مویکووتا   مویکووتا وو   چرپ   چرپ وتا   وتا جیکپ   جیکپ یکیفارگ   یکیفارگ یحارط   یحارط وو   یسیون   یسیون همانرب   همانرب ناونع : : ناونع
الخالخ روسنس   روسنس

5454
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هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: 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

6312996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وراد اذغ و  تنواعم  یت  یآ  هب  طوبرم  روما  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030243000037 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  یزایا  سدنهم  یاقآ  09181305741 هرامش اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714438644 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  تنواعم  اضر - ماما  ناتسرامیب  هب  هدیسرن  راتسرپ  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34278542-083  ، 37106314-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34279745-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وراد وراد وو   اذغ   اذغ تنواعم   تنواعم یتیت   یآیآ   هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 5555
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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 17 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم ینابیتشپ  دادرارق  دقع  نواعت و  هعسوت  کناب  هداد  زکرم  رد  رقتسم  تیگیتروف  هاگتسد  دادعت 5  یارب  سنسیال  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاسکی تدمب 

1101001031000374 زاین :  هرامش 
نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   FG-1000D لدم هکبش  تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 
دنمشوه کتارفا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تمیق و داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ ،  دادرارق  سیونشیپ  تامدخ و  حرش  تامازلا  قیقد  هعلاطم  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  کناب  هدهع  هب  هدنرب  مالعا  ناگدننک و  تکرش  ینف  یسررب  .دنیامن  مادقا  هناماس  رد  مزال  تادنتسم  کرادم و  یرازگراب 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032999-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیگیتروف تیگیتروف هاگتسد   هاگتسد   55 دادعت   دادعت یارب   یارب سنسیال   سنسیال نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5656
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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

6313171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  یرامعم  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000432 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

ددع 1 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف یرامعم   یرامعم هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 5757
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نانمس ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6313275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا و زکرم  رد  تسویپ  مالعتسا  مرف  دادرارق و  ساسا  رب  هکبش  هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تامدخ  زا  هدافتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اهناتسرهش

1101003329000015 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

دشاب  نانمس  رهش  هدودحم  رد  ًامازلا  تکرش  رتفد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  اراد  ار  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  تیحالص  هلمج  زا  مزال  یاهزوجم  مامت  دیاب  تکرش 

دشاب یم  مزال  یاهزوجم  لاسرا  هارمه  هب  تسویپ  مرف  لیمکت  یریگ  میمصت  کالم 

3519614313 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  رویرهش  راولب 17  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31390105-023  ، 33328018-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331573-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو ناتسا   ناتسا زکرم   زکرم ردرد   تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف وو   دادرارق   دادرارق ساسا   ساسا ربرب   هکبش   هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ زازا   هدافتسا   هدافتسا ناونع : : ناونع
اهناتسرهش اهناتسرهش

5858
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6313286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  RFP تاصخشم اب  تاعالطا  یروانف  تامدخ  تیریدم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003012000187 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا یروانف  رتفد  رد  یزادنا  هار  بصن و   ) نامزاس لحم  رد  لیوحت  - 3 .تسا یمازلا  هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام رثکادح 2  روتکاف  باسح  هیوست  - 4 تاطابترا ) و 

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6313296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  نادنملاس  یلم  یاروش  تیاس  یاوتحم  دیلوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001619 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  نادنملاس  یلم  یاروش  تیاس  یاوتحم  دیلوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ   RFPRFP  تاصخشم تاصخشم اباب   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 5959

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط نادنملاس   نادنملاس یلم   یلم یاروش   یاروش تیاس   تیاس یاوتحم   یاوتحم دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 6060

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 ، ناریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6313333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد یقوقح  ای  یقیقح  صاخشا  یطیحم ) کیفارگ  یوتحم و  یحارط   ) ناتسزوخ یا  هقطنم  هزوم  ثادحا  هعلاطم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه هزوم  یصصخت  هزوح  رد  راک  ماجنا  تیحالص 

1101005351000446 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص   ، یگنهرف ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
عوطقم 1 دادعت : 

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

سروب دک  هارمه  هرامش  تکرش  تادنتسم  کرادم و  هئارا  روشک  یا  هقطنم  هزوم  ای  یرلاگ و  رتم  یالاب 3000  یصصخت  هزوم  رد  هباشم  راک  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- تسا یمازلا  راک  لک  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  تمیق و  دروآرب  یاه  متیآ  دصرد  زیلانآ 100  هئارا  هناماس و  رد  کرادم  یراذگراب 

6183964917 یتسپ :  دک  قباس ،  یزرواشک  داهج  - نوراک هاگتسیا  نابایخ  - یقرش ماما  نابایخ  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35530381-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35530381-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یطیحم یطیحم کیفارگ   کیفارگ وو   یوتحم   یوتحم یحارط   یحارط  ) ) یایا هقطنم   هقطنم هزوم   هزوم ثادحا   ثادحا وو   هعلاطم   هعلاطم ناونع : : ناونع 6161
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سراف شرورپ  شزومآ و  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 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

6313982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نک یآ  نیزرف  یکینورتکلا  نامزاس  رازفا  مرن  یتناراگ  همیب و  کارتشا  تراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003679000682 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاعالطا یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   Gold یتناراگ تراک  اب   high portal net ینامراس لاتروپ  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هداد کینایرآ 
هتسب 1 دادعت : 

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

، زاس شرازگ  روتوم  مرف ،  دیلوت  روتوم  یرادا ،  نویساموتا  هناماس  نک (  یآ  نیزرف  یکینورتکلا  نامزاس  رازفا  مرن  یتناراگ  همیب و  کارتشا  تراکدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(SDK , Service Engine سمش یاه  لوژام  راک و  شدرگ  یارجا  فیرعت و  روتوم 

7134786187 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یقرش ، لدعم  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32306966-071  ، 32308244-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32308244-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکنک یآیآ   نیزرف   نیزرف یکینورتکلا   یکینورتکلا نامزاس   نامزاس رازفا   رازفا مرن   مرن یتناراگ   یتناراگ وو   همیب   همیب کارتشا   کارتشا تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 187 ھحفص 42 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/75wts83rzv8p2?user=37505&ntc=6313982
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6313982?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا رامآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6314117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هدش  یزادنا  هار  بصن و  یباسحیذ ،  یا  هیامرس  لوقنم  لاوما  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق  دافم  قبط  مرفراک  لحم 
1101003013000169 زاین :  هرامش 

ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  امتح  نآ  رد  جردنم  تادهعت  تامازلا و  تسویپ و  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  امتح  تمیق  داهنشیپ  لمعلاروتسد 

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

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

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دادرارق دادرارق دافم   دافم قبط   قبط مرفراک   مرفراک لحم   لحم ردرد   هدش   هدش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یباسحیذ ،  ،  یباسحیذ یایا   هیامرس   هیامرس لوقنم   لوقنم لاوما   لاوما رازفا   رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسایر ناینب  شناد  داصتقا  یروانف و  یملع ، تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یروهمج

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   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6314257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum sanbox تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا تسویپ  طیارش  تیاعر 

1101003174000157 زاین :  هرامش 
یروهمج تسایر  ناینب  شناد  داصتقا  یروانف و  یملع  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Select هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1991745681 یتسپ :  دک  ندال پ 20 ،  یلامش خ  ییاهب  خیش  اردصالم خ  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83532022-021  ، 83532014-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83535-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسیمازلا .تسیمازلا تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش تیاعر   تیاعر   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum sanboxKaspersky Endpoint Detection and Response Optimum sanbox ناونع : : ناونع 6464

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

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

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

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

6314347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشک هلول  زاس  هیبش   CANVAL رازفامرن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134001031 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یشک هلول  زاس  هیبش   CANVAL رازفامرن - 

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

1401/12/11 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یناریا  الاک  ددرگ -  تسویپ  ینف  یلام و  داهنشیپ  افطل  مالس -  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524824-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: 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

6314491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرو هرهب  ءاقترا  یاتسار  رد   IMS هچراپکی تیریدم  متسیس  دوبهب  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000603 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103618-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشک یشک هلول   هلول زاس   زاس هیبش   هیبش   CANVALCANVAL رازفامرن   رازفامرن ناونع : : ناونع 6565

یرو یرو هرهب   هرهب ءاقترا   ءاقترا یاتسار   یاتسار ردرد     IMSIMS هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس دوبهب   دوبهب تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 187 ھحفص 45 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6pup6a8hy9dvw?user=37505&ntc=6314347
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6314347?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kzu9ld5nukt7s?user=37505&ntc=6314491
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6314491?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طخ هاگتسیا  رد 8  اهریافیتکر  سنارت  یور  بصن  تیلباق  اب  کیدتاک  تظافح  گنیروتینام  لرتنک و  متسیس  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاعالطا  قباطم  هام  یط 12  ناشاک  بآ  لاقتنا 

1101001205000402 زاین :  هرامش 
ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

زا دادرارق  دقع  تهج  هرامش 09134146966 - اب  روپراشفا  یاقآ  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  ددرگ -  تسویپ  یراک  هموزر  تمیق و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک  ددرگیم -  ذخا  تادهعت  ماجنا  همان  تنامض  راکنامیپ 

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طخطخ هاگتسیا   هاگتسیا   88 ردرد   اهریافیتکر   اهریافیتکر سنارت   سنارت یور   یور بصن   بصن تیلباق   تیلباق اباب   کیدتاک   کیدتاک تظافح   تظافح گنیروتینام   گنیروتینام وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
بآبآ لاقتنا   لاقتنا

6767

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  حرش  هب  چنیا  روتینام 65  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000601 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   65XVTS200UK لدم چنیا  زیاس 65  دنمشوه  یسمل  هحفص  روتینام  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  رگراک  همیب و  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  .تسا *.*  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  دادعت  ینف و  تاصخشم  .تسا *.*  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هزور باسح 65  هیوست  .تسا  هدنشورف 

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103624-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6313144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

6565 XVTS200UKXVTS200UK  لدم لدم چنیا   چنیا   6565 زیاس   زیاس دنمشوه   دنمشوه یسمل   یسمل هحفص   هحفص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 6868

 ....  .... وو ههار   ههار هسو   هسو ودود ،  ،  کتکت ،  ،  هزیناولاگ   هزیناولاگ درگ   درگ یاه   یاه سکاب   سکاب ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 187 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rzghsgrgcddqe?user=37505&ntc=6313036
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6313036?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


.دنشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا  .اضاقت  رد  جردنم  حرش  قبط  ههار و ....  هسو  ود ،  کت ،  هزیناولاگ  درگ  یاه  سکاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001947 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لتاراف هدننک  هضرع  عجرم   KS یتراجت مان   SVL5-6 لدم قرب  میس   spade لانیمرت الاک :  مان 

ددع 450 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

ناریا درف  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SARTORIUS یتراجت مان  لسدول  دربراک   PR6221 لدم یناپ  ییالاب و  کسید  هعومجم  الاک :  مان 
تس 550 دادعت : 

1402/01/30 زاین :  خیرات 
کیرتکلا نیزوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SARTORIUS یتراجت مان  لسدول  دربراک   PR6221 لدم یناپ  ییالاب و  کسید  هعومجم  الاک :  مان 

تس 80 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

دالوپ تراجت  ماهرپ  هدننک  هضرع  عجرم   YASMEEN یتراجت مان   FIC-2/4-4 لدم لانیمرت  روتکناک  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 580 دادعت : 

1402/01/30 زاین :  خیرات 
دالوپ تراجت  ماهرپ  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   RV16C-40-1 لدم رتمویسناتپ  مولو  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 700 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

دالوپ تراجت  ماهرپ  هدننک  هضرع  عجرم   YASMEEN یتراجت مان   CCEVA6.6N لدم لانیمرت  روتکناک  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 400 دادعت : 

1402/01/30 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزهو  نادابآ  لیوحت  لحم  .دشابیم  تسویپ  ملق  شش  ره  صوصخ  رد  مزال  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب 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   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

yokoawa prosafe PLS & ESD systeem هنومن لیاف  قباطم  نیمأت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005909 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هزاس ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   YOKOGAWA هدنزاس عجرم   VF701 لدم  DCS طبار دربراک   CONTROL BUS INTRFACE تراک الاک :  مان 

نایواک
ددع 8 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  هراق  تالف  تفن  تکرش  رابنا  زاریش  رد  الاک  لیوحت  لحم  هب  هجوت  اب  الاک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تدوع هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  یتسویپ  تاعالطا  اب  تریاغم  الک و  دأت  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  الاک  تلاصا  دات  لیوحت و  زا  سپ  هام  هس  یلا  کی  تخادرپ 

.ددرگیم

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

32302694-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

yokoawa prosafe PLS & ESD systeemyokoawa prosafe PLS & ESD systeem  نیمأت نیمأت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7070
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یوضر ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: 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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دابآرفعج ) هیردیح تبرت  - هاچ یصاصتخا  یرتم  هلت  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001446000789 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زیربت تعنص  کت  امیا  هدننک  هضرع  عجرم  کتامیا  یتراجت  مان   MTK2414 لدم  RTU یرتم هلت  رود و  هار  زا  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  هاچ  یصاصتخا  یرتم  هلت  ولبات   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هلاس  هس  دیسررس  اب  هنازخ  دانسا  دصرد  یدقن و50  دصرد  تروص 50 هب  اه  هنیزه  تخادرپ  -

.تسا هدنشورف  اب  نآ  یاه  هنیزه  هژورپ و  لحم  رد  الاک  لیوحت  -

9188945356 یتسپ :  دک  فدص ،  کرهش  یادتبا  دابآ –  لیکو  راولوب  دهشم –  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38678841-0511  ، 38678841-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38678841-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دابآرفعج دابآرفعج )) هیردیح هیردیح تبرت   تبرت -- هاچ هاچ یصاصتخا   یصاصتخا یرتم   یرتم هلت   هلت ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 7171
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شرفت هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6313638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  روسناسآ  مزاول  بصن  هارمه  هب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004483000075 زاین :  هرامش 

شرفت هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روسناسآ نایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO MINMETALS یتراجت مان   3BF040 لدم روسناسآ  راکدوخ  رلرتنک  الاک :  مان 

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

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
شرفت رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  یسابع  سدنهم  یاقآ  هرامش 09181626211  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  تسا و  یمازلا  سانجا  روتکاف  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3951879611 یتسپ :  دک  نارهت ،  هداج  رتمولیک 5  شرفت - شرفت ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36241260-086  ، 36227385-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36227814-086 :: 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   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

r4-1401/34 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6314481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باسپ  یجورخ  یریگ  هزادنا  هاگتسیا  یزادنا  هار  بصن و   ، لمح  ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 210/000/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 10/200/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک تامدخ  هرادا  مراهچ  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

6471-0773131668 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روسناسآ روسناسآ مزاول   مزاول بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

باسپ باسپ یجورخ   یجورخ یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسیا   هاگتسیا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، لمح لمح  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 7373
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ناهفصا ناتسا  ناگداچ  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 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

6312426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هبعش  سا  یپ  وی  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  لیمکت  یتایلمع  همانرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092254000006 زاین :  هرامش 

ناگداچ هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

دحاو 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناگداچ رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ قبط  ) .دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  راک و  یبایزرا  هبعش  زا  دیدزاب  یط  راک  یارجا  زا  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یم زیراو  یمسر  باسحتروص  رد  هدش  جرد  باسح  هرامش  هب  ارجا  زا  یراک  زور  زا 10  سپ  روتکاف  غلبم  هدیدرگ و  داقعنا  نیفرط  نیب  دادرارق  راک  یارجا  زا  شیپ 

.ددرگ

8571717177 یتسپ :  دک  هافر ،  کناب  زا  دعب  ادهش - نابایخ  ناگداچ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57724860-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57724861-031 :: 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

هبعش هبعش ساسا   یپیپ   ویوی   وو   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت لیمکت   لیمکت یتایلمع   یتایلمع همانرب   همانرب ناونع : : ناونع 7474
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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   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52462527 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/05هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنهدرادشه یاهمتسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
5 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنهدرادشه هدنهدرادشه یاهمتسیس   یاهمتسیس ناونع : : ناونع 7575
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ناهفصا هبعش 5  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 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

6312668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هبعش  سا  یپ  وی  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  لیمکت  یتایلمع  همانرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092217000022 زاین :  هرامش 

ناهفصا جنپ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ قبط  ) .دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  راک و  یبایزرا  هبعش  زا  دیدزاب  یط  راک  یارجا  زا  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یم زیراو  یمسر  باسحتروص  رد  هدش  جرد  باسح  هرامش  هب  ارجا  زا  یراک  زور  زا 10  سپ  روتکاف  غلبم  هدیدرگ و  داقعنا  نیفرط  نیب  دادرارق  راک  یارجا  زا  شیپ 

.ددرگ

8175785651 یتسپ :  دک  یبرغ ،  رظن  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36278391-031  ، 36278847-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274486-031 :: 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

هبعش هبعش ساسا   یپیپ   ویوی   وو   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت لیمکت   لیمکت یتایلمع   یتایلمع همانرب   همانرب ناونع : : ناونع 7676
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6312775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم یمالعا  دک  ناریا   ) نامرک ناتسا  نایرب  مدنگ  هاگتسیا  قیرح  کیتاموتا  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  تساوخرد  تسا )

1101001022002562 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   GE هدنزاس عجرم   BR-3400055 لدم قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یکدی  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
هوک زیر  نیهب 
تس 1 دادعت : 

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

همانراهظاو یهاوگ  هئارا  تسا  یمازلا  هناماسرد  هدش  اضما  ورهم  تمیقزیر  یراذگراب  تسا  هدننک  نیمات  هدهعبریاسو  لقنو  لمح  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  ینیسح  یاقآ  09132410602 ای یاه 03432226695 هرامشابرتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  تسا  یمازلا  تخادرپ  نامزرد  هدوزفا  شزرا 

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

32232500-034  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح کیتاموتا   کیتاموتا ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 7777
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قرش 1 لامش  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6312814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یلک  حرش  قبط  دیرخ  تسا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001234000233 زاین :  هرامش 

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

اکیرمآ هدحتم 
ددع 45 دادعت : 

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

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

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

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

32302604-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6313315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  حرشب  زیربت  هقطنم 5  یرادرهش  یرادا  نامتخاس  یارب  قیرح  نالعا  متسیس  دیرخ  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094886000010 زاین :  هرامش 

زیربت یرادرهش  نارمع  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173964181 یتسپ :  دک  زیربت ،  نارمع  نامزاس  بئاص  نابایخ  رخآ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34769583-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34769048-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ زاگ   زاگ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 7878

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل حرشب   حرشب زیربت   زیربت   55 هقطنم   هقطنم یرادرهش   یرادرهش یرادا   یرادا نامتخاس   نامتخاس یارب   یارب قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7979

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   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456524 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/19هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

co2 لوسپک ژراش  پمپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/14 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لالح فشاک  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  یحارط  هرواشم  تامدخ  ناونع : 

14014305 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2023/03/03 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

co2co2 لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 8080

لالح لالح فشاک   فشاک وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 8181
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6313792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایدود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002971 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورتپ هدننک  هضرع  عجرم   JOEL ISAACSON هدنزاس عجرم  کرامناد  هدنزاس  روشک   INVISIBLE یتراجت مان   CR2 لدم قیرح  افطا  دود  روسنس  الاک :  مان 

بونج زاتشیپ  نیسکا 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان  یتعنص 3512  لزید  روتوم  رژراشوبروت  دود  روسنس  الاک :  مان 

ناتسزوخ ساملا  ناژور  کت  هدننک 
ددع 5 دادعت : 

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

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تلاصا یهاوگ  ، یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

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

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

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بایدود بایدود ناونع : : ناونع 8282

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/05 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط   ( روتکتد یساش و   , لوژام تراک ,  یناشن (  شتا  مالقا  متیا   5 ناونع : 

14014671 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/26 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6314159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  قیرح  افطا  نالعا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005454000068 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 40 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  رد  اهزاین  تاحیضوت و  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32247100-028  ، 33241139-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241132-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکتد روتکتد وو   یساش   یساش  , , لوژام لوژام تراک ,  ,  تراک یناشن (  (  یناشن شتا   شتا مالقا   مالقا متیا   متیا   55 ناونع : : ناونع 8383

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا ناونع : : ناونع 8484

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

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

زا 187 ھحفص 59 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nqtbb3rlq2x4z?user=37505&ntc=6314001
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6314001?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gdws4an88lqf4?user=37505&ntc=6314159
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6314159?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نایور رهشون  ناتسرهش  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6314237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004021000063 زاین :  هرامش 

نایور رهشون  ناتسرهش  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نمیا تخود  شوپ  نت  هدننک  هضرع  عجرم  نمیا  تخود  شوپ  نت  هدنزاس  عجرم  یتس  هتسب 1   XL زیاس یا  هبنپ  سنج  یماظن  راولش  زولب و  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4651664959 یتسپ :  دک  یمیرک ،  نیدلادامع  دیهش  نابایخ  رهشون - ناردنزام - رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52326166-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52326172-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درادناتسا هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6314307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  یلیمکت  تاعالطا  قیرح  ءافطا  متسیس  زیهجت  ارجا و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094234000096 زاین :  هرامش 

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

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

32806031-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32808114-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس زیهجت   زیهجت وو   ارجا   ارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6314385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  ربارب  یتساوخرد  یالاک  هدوب و  تساوخرد  تبث  تهج  افرص  یمالعا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001497000080 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
راکانب نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SENS هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SENS یتراجت مان   ACT لدم قیرح  نالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  ربارب  یتساوخرد  یالاک  هدوب و  تساوخرد  تبث  تهج  افرص  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4165763555 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  تیریدم  - هیمس راولب  - راسلگ - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33131731-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131733-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6314498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم اه  همانیهاوگ  ناب و  هیاس  رابغ و  درگ و  ظفاحم  لباک و  دنلگ  هدنرادهگن و  هارمه  هب  دک  ناریا  حرش  قباطم  جنس  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000604 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شناد ناینب  ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم  شناد  ناینب  ایلیا  هدنزاس  عجرم  زاگ  زاسراکشآ  دربراک   P110SD رتیمسنارت الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 8787

جنس جنس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 8888

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  هب  عوجرو  ینف  تاصخشم  قبط  ناجنز  یجدیه  میکح  کینیلک  یلپ  قیرحءافطاو  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000340 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
فرژ هدننک  هضرع  عجرم   NET SAFETY هدنزاس عجرم  قیرح  ءافطا  قیرح و  مالعا  ازلاعتشا  زاگ H2S و  زاس  راکشآ  دربراک   MLP-ASSK-SEP درب الاک :  مان 

قرش تعنص  ناشیدنا 
ددع 1 دادعت : 

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

هدوزفا شزرا  همان  هدوزفا  شزرا  نتشاد  تروصرد  دشابیم  ناجنز  یجدیه  میکح  کینیلک  یلپ  لحمردراک  یارجا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  کی  ادودح  هطوبرم  رظان  داتزا  سپ  روتکاف  تخادرپ  تسیمازلا 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33727009-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینیلک کینیلک یلپ   یلپ قیرحءافطاو   قیرحءافطاو قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8989

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عوجر  . یتسویپ یاهلیافرد  ینف  تاصخشم  قبط  ناجنز  یجدیه  میکح  کینیلک  یلپ  قیرحءافطاو  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ یاهلیاف  هب 

1101005443000341 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

فرژ هدننک  هضرع  عجرم   NET SAFETY هدنزاس عجرم  قیرح  ءافطا  قیرح و  مالعا  ازلاعتشا  زاگ H2S و  زاس  راکشآ  دربراک   MLP-ASSK-SEP درب الاک :  مان 
قرش تعنص  ناشیدنا 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا شزرا  همان  هدوزفا  شزرا  نتشاد  تروصرد  دشابیم  ناجنز  یجدیه  میکح  کینیلک  یلپ  لحمردراک  یارجا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  کی  ادودح  یناشن  شتا  نامزاسو  هطوبرم  رظان  داتزا  سپ  روتکاف  تخادرپ  تسیمازلا 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33727009-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: 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   4141 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6312351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132554  اب  قباطم   plunger تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010103 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیمات یسدنهم و  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   YAMATAKE هدنزاس عجرم   5LS7-JWC لدم  Roller plunger چیئوس تیمیل  الاک :  مان 

وردوخ ناریا  تاعطق 
ددع 15 دادعت : 

1402/01/30 زاین :  خیرات 
سراپ رازبا  قیفر  هدننک  هضرع  عجرم   INSTRUMATE یتراجت مان  یهاگشیامزآ  جنسراشف  مگارفاید 8207  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

تعنص اناوت  هدننک  هضرع  عجرم   TADANO هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   TADANO یتراجت مان  لیقثرج  دربراک   TG500E کیلوردیه نغور  پمپ  الاک :  مان 
سوتول روآون 

ددع 8 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

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

1402/01/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

34146953-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرال یزاسرهش  هار و  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 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

6312462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک  - - کیلوردیه کیلوردیه نغور   نغور پمپ   پمپ  - - یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ جنسراشف   جنسراشف مگارفاید  82078207   مگارفاید چیئوس -  -  چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 9191

رتم رتم   1010 ، ، 2 /52/5 تکاد   تکاد   cp-376mcp-376m تیکسورپ تیکسورپ یسرپ   یسرپ راچآ   راچآ   cat6ecat6e سکاب سکاب نوتسیک   نوتسیک   cat6ecat6e هکبش   هکبش تکوس   تکوس   cat6ecat6e هکبش   هکبش لباک   لباک رتم   رتم   150150 ناونع : : ناونع
هتسب هتسب کیکی     2020 cmcm  یپیز یپیز تسب   تسب

9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 cat6e هکبش لباک  رتم   150 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

cat6e هکبش تکوس 

cat6e سکاب نوتسیک 

cp-376m تیکسورپ یسرپ  راچآ 

رتم  10 تکاد 2/5 ،

هتسب کی   20cm یپیز تسب 
1201003362000180 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لنچوتننمرپ کولفتست   cat6e هکبش لباک  رتم   150_1 - 

cat6e هکبش تکوس  -2

cat6e سکاب نوتسیک  -3

cp-376m تیکسورپ یسرپ  راچآ  -4

رتم  10 تکاد 2/5 ، -5

هتسب کی   20cm یپیز تسب  -6
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحت  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6312467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتورکیمرتور رتنیرپ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060004000102 زاین :  هرامش 

هغارم ءانیس  یلعوب  یباوختخت  138 ینامرد یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
- یتسویپ لیاف  قبط  - 

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

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

روتکاف شیپ  - هدش هداد  تاصخشم  اب  تقباطم  مدع  ندوب و  بویعم و  تروص  رد  الاک  تدوع  - هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه   - ههام تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دوش هداد  لک  تمیق  - دندرگ هئارا  ربتعم  یتناراگ  اب  اه  الاک  - ددرگ تسویپ 

5513155391 یتسپ :  دک  قباس ، )  یارسشناد  ینیمخ (  یفطصم  دیهش  نابایخ  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31761281-041  ، 37221390-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37256919-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6312554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمالاکدک  تسویپدادعتو  تاصخشمرباربربیف  تروپابرتورددع  چیئوس و12 عاونا  هاگتسد  22 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004072000579 زاین :  هرامش 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 34 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

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

دات هب  طونم  هدنرب  هب  غالبا  ) تسادنبروگ هداج  5 رتمولیک نادهازالاک  لیوحت  لحمو  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هبالاک  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک هامود  تخادرپ  ددرگ  لصاح  سامت  یت  یآریدم  هرامشاب 05431137124-05431137098 ینف  لاوس  هنوگره  ( تساالاک

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 ،  شبن  هاگشناد -  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137341-05  ، 31137348-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31137050-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتورکیمرتور کیتورکیمرتور وو   رتنیرپ   رتنیرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

تسا تسا هباشمالاکدک   هباشمالاکدک تسویپدادعتو   تسویپدادعتو تاصخشمرباربربیف   تاصخشمرباربربیف تروپابرتورددع   تروپابرتورددع 1212 وو چیئوس   چیئوس عاونا   عاونا هاگتسد   هاگتسد 2222 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 9494

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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تاصخشم  قبط   CISCO WS C9200L-24T-4G-E وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000267 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  یتسویپ  مالعتسا  یراذگراب  لیمکت و  -3 زیربت هاگدورف  لیوحت  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5189613131 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یاهاگدورف  لک  هرادا  زیربت -  یندم  دیهش  هاگدورف  هاگدورف -  هداج  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32606124-041  ، 35260405-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35260414-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  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

6312602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا طیارش  حرش و  قبط   ) گنیروسنس هعطق  ددع  هارمه 300  هب  تارادا  یامد  شیاپ  ءایشا  تنرتنیا  یو  تیگ  ددع   25 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ /) یاهب 

1101092409000301 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اتلد متسیس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   MT-4E1/T 1 لدم تروپ  یتارباخم 4  هکبش  هاگرد  الاک :  مان 
هاگتسد 325 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش دأت  مالعتسا  یراذگراب  مدع  تروصرد  ماجنا و  تسویپ  مالعتسا  مرف  ءاضما ) رهم و  ) دأت ساسارب  دیرخ  هباشم و  هدش  هئارا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تکرش  نیا  دأت  دروم  یناریا  یالاک  اهنت  دش 2- دهاوخ  لاطبا  تمیق  داهنشیپ 

9185837755 یتسپ :  دک  داشرا ،  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37650741-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   CISCO WS C9200L-24T-4G-ECISCO WS C9200L-24T-4G-E وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 9595

ددع ددع   300300 هارمه   هارمه هبهب   تارادا   تارادا یامد   یامد شیاپ   شیاپ ءایشا   ءایشا تنرتنیا   تنرتنیا یویو   تیگ   تیگ ددع   ددع   2525 ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6312640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO 3850 WS-C3850-24XS-E چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000133 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رکتبم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   WS-C3850-24S-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

موس جوم  تاطابترا 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

 CISCO 3850 WS-C3850-24XS-E چوس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیوحت زا  سپ  هتفه  تخادرپ 3 دامرف  یراد  دوخ  رفیر  یالاک  تمیق  داهنشیپ  زا  افطل  یناپمک و  بملپ  کپ و  اب  لانیجروا و 

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492307-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه هیمطاف  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  یا  هنایار  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092120000215 زاین :  هرامش 

نادمه هیمطافینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان  تیک  لوسنک  دربراک   AF644A لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

رازفا هنایار  حاتفم 
تس 9 دادعت : 

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

کیتامروفنا هدیئات  ههام .  هس  تخادرپ  هباشم .  دک  ناریا  ناتسرامیب .  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517789971 یتسپ :  دک  نارادساپ ،  نابایخ  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38277012-081  ، 38276055-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38251288-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CISCO 3850 WS-C3850-24XS-ECISCO 3850 WS-C3850-24XS-E چوس چوس ناونع : : ناونع 9797

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق یتیاده  ییوکن  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6312692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا تخس  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090857000351 زاین :  هرامش 

مق یناقرف  یتیاده  ییوکنینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FTNT یتراجت مان   FG310B لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب 5- یم  همیمض  تساوخرد  دشاب 4- یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب 3 - یم  هام  تخادرپ 6  دشاب 2 - یم  هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  تساوخرد  قبط  روتکاف  شیپ 

3715873355 یتسپ :  دک  یناقرف ،  یتیاده  یئوکن  ناتسرامیب  یناقلاط -  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118272-025  ، 37118254-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37211071-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا تخس   تخس لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 9999
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6312781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

......و یرومم  شلف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504001033 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمتسر وهاش  هدننک  هضرع  عجرم   KINGSTON یتراجت مان   USB لدم  GB 64 تیفرظ یرومم  شلف  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   SITECOM یتراجت مان   CN-051 لدم تروپ   USB 7 باه الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP214E لدم تروپ  هکبش 4   KVM چیئوس الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

هارمه ناهاپس  یناگرزاب  تامدخ  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   PROONE یتراجت مان   PM 14 لدم کناب  رواپ  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  مالعتسا  تسویپ  یاهدنب  یمامت  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرومم یرومم شلف   شلف ناونع : : ناونع 100100
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ناچوق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6312799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091505000275 زاین :  هرامش 

ناچوق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   CCR1036 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

ناچوق رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات لمح  هنیزه  دشابیم  هاگشناد  یتخادرپ  لاور  قبط  هیوست  ددرگیم  تدوع  ندوب  بویعم  تروص  رد  دشاب  ناتسرامیب  دات  دروم  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش تسویپ  تساوخرد  لصا  مدقشوخ )  09151811658  ( ) ددرگ همیمض  سامت  نفلتو  روتکاف  شیپ  دشابیم ( هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب 

 : یتسپ دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  کرتا  لپ  زا  دعب  هر  )  ) ینیمخ ماما  نابایخ   – ناچوق ناتسرهش  ناچوق ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9471954643

47224060-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

47224060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک 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

6312836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک رهش  حطس   VMS یاهولبات یزاسهب  تازیهجت ITS و  یرادهگن  ریمعت و  دیرخ و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005265000065 زاین :  هرامش 

جرک یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشن  یدنب  هقبط  لقن  لمح و  لیاسو  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد .دیامن  یراذگراب  هناماس  رد  سپس  هدروآرد و  دوخ  تکرش  ءاضما  رهم و  هب  لیمکت ، ار  مرف 28 )   ) ءاهب مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  رظن  دروم  تساوخرد  هب  یراذگراب  مدع  تروص 

3149914181 یتسپ :  دک  جرک ،  یزکرم  یرادرهش   - لالب راولب  - دیحوت نادیم  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35892267-026  ، 35892-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32279112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 10 110 1

رهش رهش حطس   حطس   VMSVMS یاهولبات   یاهولبات یزاسهب   یزاسهب وو     ITSITS تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 102102

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

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

زا 187 ھحفص 71 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2lm2hmwg4v76z?user=37505&ntc=6312799
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6312799?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ql453hdxfctsx?user=37505&ntc=6312836
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6312836?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز 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 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

6312884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  کرادم  قبطاه  الاک  ریاس  چیئوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ جرد  دک  ناریا  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  روتکاف  شیپ  غلبم  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا 

1101003995000260 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  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 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانجا دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هدوب و  اهنادنز  لک  هرادا  هیمورا  رهش  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنفسا رخآ  تخادرپ  .دشاب  مرتحم  هدننک  نیمات  فرط  زا  بوتکم  دیق  الب  ضیوعت  یتناراگ  لاس  ود  یاراد  یتسیاب  یلیوحت 

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475666-044 :: 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   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6312913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بارس رها و  یباسح  روسفورپ  زکارم  لباک  قاتا  رد  بصن  تهج  رچکارتسا  بصن  هیهت و  یزاس  هنیهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002553 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
F.C.C.C هدنزاس عجرم   m 3 لوط یتارباخم  تالاصتا  بصن  دربراک  یهجو  کی  رچکارتسا  یموینیمولآ  یلاخ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 

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

رها رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماگنه هک  دنشابیم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  ییاه  تکرش  ، تسویپ لیاف  رد  طباوض  ینف و  تاصخشم   . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم رظان  دیئات  زا  سپ  هام  هس  ات  تخادرپ  ، دنیامن یراذگراب  ار  ینمیا  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هناماس و  کرادم  تمیق ،  داهنشیپ 

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

33292950-041  ، 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

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 103103

لباک لباک قاتا   قاتا ردرد   بصن   بصن تهج   تهج رچکارتسا   رچکارتسا بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 104104
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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 17 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نواعت هعسوت  کناب   ITSM یاهرازفامرن زا  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000375 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم یرازگراب  تمیق و  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ ،  رد  جردنم  تامدخ  حرش  تامازلا و  قیقد  هعلاطم  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  کناب  هدهع  هب  هدنرب  مالعا  ناگدننک و  تکرش  ینف  یسررب  .دنیامن  مادقا  هناماس  رد  مزال  تادنتسم  و 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032999-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6312980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس هدایپو  چیئوس  ات  یشک  لباک  یزادنا  هار  بصن  اب  cmr mini link 2 ft antena 23hz سل ریاو  تیاس  طابترا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دروم فلتخم 8 هطقن   3 رد لماک  کنیل  تهج  رغت  و 

1101003004000303 زاین :  هرامش 
ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 

انیس هنایار  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   MOTOROLA یتراجت مان   AP ANTENNA لدم  dbi 18 نتنآ الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

زا سپ  یراک  زور  باسح 40 هیوست   . دشاب دیلوت 2020 خیرات  اب  یمالعا  تاصخشم  اب  قباطم  انیع  دنبکآ و  الاک NEWو   / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامزاس نیا  ینف  سانشراک  دیئات 

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

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

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نواعت نواعت هعسوت   هعسوت کناب   کناب   ITSMITSM  یاهرازفامرن یاهرازفامرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 105105

cmr mini link  2  ft antena 23hzcmr mini link  2  ft antena 23hz  سلسل ریاو   ریاو تیاس   تیاس طابترا   طابترا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 106106

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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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 17 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نودب ، نآ یاهتسویپ  یمامت  تسویپ و  دادرارق  سیون  شیپ  دافم  بوچراچ  رد  کناب ، یاههناماس  زا  ینابزیم  تهج  مزال  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تروصهب 24×7 یاهفقو  چیه 

1101001031000376 زاین :  هرامش 
نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 

بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تمیق و داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ ،  دادرارق  سیونشیپ  تامدخ و  حرش  تامازلا  قیقد  هعلاطم  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  کناب  هدهع  هب  هدنرب  مالعا  ناگدننک و  تکرش  ینف  یسررب  .دنیامن  مادقا  هناماس  رد  مزال  تادنتسم  کرادم و  یرازگراب 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032999-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6313341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006055 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش رتور  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یرابتعا  تروصبدیرخ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  دات  مدعای  دات  تروص  رد  لمح  هنیزه   . تسیمازلا هناماسرد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

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

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو یاههاگرد ) ) یاههاگرد )) یاهلاتروپ یاهلاتروپ طوبرم ،  ،  طوبرم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف وو   اههداد   اههداد ینابزیم   ینابزیم وو   شزادرپ   شزادرپ ناونع : : ناونع 107107

هکبش هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 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

6313568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیگ یتروف  لاوریاف  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094619000010 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
تیگ یتروف  لاوریاف  هاگتسد  کی  - 

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

1401/12/06 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 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

6313695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... یتارباخم و هکبش  تراک  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044001049 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاحیضوت  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37277683-071  ، 37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیگ تیگ یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 109109

یتارباخم یتارباخم هکبش   هکبش تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

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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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/08 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
wifi لگناد ناونع : 

14014731 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/26 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

ناتسدرک ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6313951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

wifiw ifi لگناد   لگناد ناونع : : ناونع 11 11 1 1

یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک  تاکرمگ  تراظن  هزوح  تهج  تسویپ  تاصخشم  اب  یا  هنایار  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  رظن  دم  یمالعا  تاصخشم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

1101003544000039 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Tinycool-90 PWM لدم رتویپماک   CPU نف الاک :  مان 
ددع 30 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 4 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 120 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک   GEIL هدنزاس عجرم  ماقرا  راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   GEIL یتراجت مان   DDR3-UDIMM 2133 MHz لدم  GB 8 تیفرظ مر  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

روشک گنوآ  تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   ADATA یتراجت مان   HDD HD720 لدم  TB 2 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ناویات هدنزاس 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   PARS لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 35 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
روپ ناحیر  نمحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   M404N لدم هراک  کت  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   PARS لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
قرش نویساموتا  هناسر  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 2911  یتارباخم  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

ناراف تکرش  هدنزاس  عجرم  ورپ  ناراف  لدم   kVA 6 ناوت نیالنآ   UPS الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب یم  یمازلا  هدننک  تکرش  طسوت  کیتامروفنا  نامزاس  زا  تیلاعف  زوجم  روتکاف و  شیپ  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 143 کیتامروفنا  دحاو  جدننس –  کرمگ  یلام  روما  دحاو  یلخاد 127  سامت 08733177745-48  هرامش 

دشاب یم  شهاک  ای  شیازفا و  لباق  بلاق 25 % رد  سانجا  زرا  دیدش  تاناسون  هب  هجوت  اب 

6614736771 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا  یرادناتسا  بنج  ینیمخ  ماما  جدننس خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177749-087  ، 33177745-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33177745-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6313958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف   core چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001045000182 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسازاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا رایس  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   IPBB لدم یتارباخم  متسیس  چیئوس  هعطق  طبار  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
رذآ زادرپ  تن  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   CRS-125-24G-1S-RM لدم رتویپماک  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   CRS 326 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

دشاب  همیمض  حرش  هب  تساوخرد  اب  قباطم  اقیقد  تسیابیم  الاک  دشابیم و  هباشم  الاک  دک   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دشابیم  یمازلا  فیدر  ره  یارب  ینف  لماک  تاصخشم  جرد  روتکاف و  شیپ  هئارا  - 

3519838134 یتسپ :  دک  رجف ،  ههد  نابایخ  شبن  یقالخا  دیهش  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33453844-023  ، 22453844-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22853485-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف   corecore چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6314009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ - لیاف  تاصخشم  اب  دم  لگنیس  یرون  ربیف  لباک  کر و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب دیاب  دم  لگنیس  یرون  ربیف   - دشاب یم 

1101003134000495 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناشول قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   APC یتراجت مان   AR3100 لدم هنایار  هکبش  هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

سدنهم سامت 09121532293  نفلت   - لک هرادا  کیتامروفنا  هرادا  هدات  زا  دعب  باسح  هیوست   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یزیرهم

3713649161 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یناساول ، دیهش  نابیایخ  مق ، مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37713752-025  ، 37750935-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37727300-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمدم لگنیس   لگنیس یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک وو   کرکر   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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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6314125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005932 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شواک هداد  سراپ  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560-24TS-S لدم هنایار  هکبش  عون  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  لویناه  یتراجت  مان   Excel 5000 رلرتنک لاتیجید  رگشیامن  هحفص  رلرتنک و  طبار  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32331882-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 115115

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 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

6314279 :: 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 

1101004095000074 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 : 

1401/12/24 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

نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6314354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقادح ضیوعت  یتناراگ  یلاع و  تیفیک  اب  ( میسیب هکبش  زا  ینابیتشپ  مدع  )Tp-link TD-8816 مدوم هاگتسد  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاسکی

1101003636000055 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یریشمش دیمح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   TP-LINK یتراجت مان   TD-8816 لدم میس  اب   ADSL اتید مدوم  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  دوش ) هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  یاهلیاف  افطل   ) هدش تسویپ   PDF لیاف ربارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5137655198 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  یناقاخ  یوربور خ  ماما  زیربت خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35299258-041  ، 35299257-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35573552-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنس رتنس اتید   اتید هکبش   هکبش کرکر   ناونع : : ناونع 1161 16

Tp- link  Tp- link  TD-8816TD-8816 مدوم   مدوم هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6314483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155063 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیزوت متسیس  رگشیامن  یارب  هکبش  تراک  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/12/07 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6314503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ASUS Server RS700-E10-RS12U تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006588 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروانف  نومنهر  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RS700-E9-RS12 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

ینف تاداهنشیپ  یراذگراب  انمض  دامن  هعجارم  تسویپ  حرش  لودج  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یراذگراب  دیرخ و  هصقانم  رد  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا 

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

83762170-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیزوت نیزوت متسیس   متسیس رگشیامن   رگشیامن یارب   یارب هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 118118

ASUS Server RS700 -E10 -RS12UASUS Server RS700 -E10 -RS12U ناونع : : ناونع 1191 19
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ناهفصا تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

is.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرزب روتکناک  یرتم  هس  یوواوه  یجوز  لباک 32  ددع  یدرخ 200  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 تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

is.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تارباخم  درادناتسا  قبط  یلاناک  رک  ربیف 24  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

گرزب گرزب روتکناک   روتکناک یرتم   یرتم هسهس   یوواوه   یوواوه یجوز   یجوز   3232 لباک   لباک ددع   ددع   2 00200 یدرخ   یدرخ ناونع : : ناونع 120120

یلاناک یلاناک رکرک   ربیف  2424   ربیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

16E1 سکام نیال  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 تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

is.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تارباخم  درادناتسا  قبط  یلاناک  رک  ربیف 12  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا6312409 یروانف  دحاو  یریوصت و  تراظن  زکرم  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، هحفص 100)دادرارق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

وراد6312996 اذغ و  تنواعم  یت  یآ  هب  طوبرم  روما  هحفص 31)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیگیتروف6313033 هاگتسد  دادعت 5  یارب  سنسیال  هحفص 31)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا6313171 یروانف  یرامعم  هحفص 31)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

1616 E1E1 سکام   سکام نیال   نیال ناونع : : ناونع 122122

یلاناک یلاناک رکرک     1212 ربیف   ربیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

مرف6313275 دادرارق و  ساسا  رب  هکبش  هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تامدخ  زا  هدافتسا 
اهناتسرهش ناتسا و  زکرم  رد  تسویپ  مالعتسا 

هحفص 31) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6313286RFP تاصخشم اب  تاعالطا  یروانف  تامدخ  تیریدم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
تسویپ

هحفص 31) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6313296 طیارش  قبط  نادنملاس  یلم  یاروش  تیاس  یاوتحم  هحفص 31)دیلوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرون6314082 ربیف  یطابترا  هکبش  هحفص 100)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52461787 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/10هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ کالپ  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
11 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 124124

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاکساپاگم زا 35  شیب  اه  نومزا  یارب  هزور  تمواقم 28  لودج 30*50و  ددع  1750 دادعت لودج 35*50و  ددع   1750 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050221000020 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  نماس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دهشم نایراک  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 30 عافترا  30x50x15 cm زیاس یسرپ  خپ  بل  لودج  الاک :  مان 

ددع 1,750 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

ناینادمه نتب  نامتخاس و  هعسوت  یدنب  هتسب  دقاف   cm 35 عافترا  50x15 cm داعبا ینوتب  یسرپ  ینابایخ  لودج  الاک :  مان 
ددع 1,750 دادعت : 

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

لاکساپاگم زا 35  شیب  اه  نومزا  یارب  هزور  تمواقم 28  لودج 30*50و  ددع  1750 دادعت لودج 35*50و  ددع   1750 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6576139743 یتسپ :  دک  نماس ،  یرادرهش  یبرغ - علض  هر )  ) ماما نادیم  هب  هدیسرن  - ءادهش راولب  - نماس ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422223-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32422821-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزور هزور   2828 تمواقم   تمواقم وو   5050 ** 3030 لودج   لودج ددع   ددع 17501750 دادعت دادعت وو   5050 ** 3535 لودج   لودج ددع   ددع   17501750 ناونع : : ناونع 125125

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدنشورف 2 دیدجت (، بسچ یا و  هبرگ  مشچ  یرنف ، یکیفارت  هناوتسا  ، یا هلژ  طورخم  ، خیم لگ  ) ینمیا مالقا  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.. نیمأت  تیحالص  هکیناگدننک  نیمأت  ناگدننکدیلوت و 

1101001162000228 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 

یاراد ای  دنشاب ، نامزاس  نیا  دأت  درومودنشاب  مالقا  هضرعایدیلوت  درادناتسا  همانیهاوگ  هتشاد و  حالصیذ  عجارم  زا  اردادرارق  عوضوم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنراد تکرش  قح  ، دنشاب ملاعتسا  عوضوم  مالقا  نیمأت  هنیمز  ردربتعم  بسک  یهاوگ 

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرشلامش 2 نهآ  هار  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   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6313061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001158000069 زاین :  هرامش 

(2) قرشلامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایلیا حارط  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایلیا  حارط  نیشرپ  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  بلح  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.نها هار  هاگتسیا  یوکس  یشک  طخ  تهج  یکیفارت  گنر.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  رف  یدرک  یاقا  هرامش 09117949575  اب  لاوس  تروص  رد  .تسیمازلا  روتکافشیپ  لاسرا  .مرگ  ولیک  زمرق 40  گنر  مرگ و  ولیک  درز 40  گنر 

4919746595 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  هاگتسیا  - لانیمرت بنج  - یدنبرمک - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31282424-017  ، 32687911-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32687801-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بسچ بسچ وو   یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ یرنف ، ، یرنف یکیفارت   یکیفارت هناوتسا   هناوتسا ،، یایا هلژ   هلژ طورخم   طورخم ،، خیم خیم لگلگ   ینمیا   ینمیا مالقا   مالقا لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 126126

یکیفارت یکیفارت 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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تشر یرادرهش  جنپ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6313233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  یط  هقطنم 5 هدودحمرد  یئزجود  گنراب  اههاکتعرس  یزیمآ  گنر  هژورپ  یارج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090690000086 زاین :  هرامش 

تشر یرادرهش  جنپ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یکناب  همانتنامض  هئارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  تیحالص  یهاوگ  - 2

دشابیم ناتسا  یموب  ناراکنامیپاب  تیولا  -3

4198619133 یتسپ :  دک  جنپ ،  هقطنم  یرادرهش  - لیگ نادیم  هب  هدیسرن  - یلصم نادیم  - ینیمخ ماما  راولب  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33601982-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33602160-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  کیپملا  یلم  هتیمک   :: 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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6313466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( کیپملا یلم  هتیمک  ) راد نزخم  یکیفارت  طورخم  لمح  هیهت و  گرزب و  هیاپ   EVA یا هناوتسا  یکیفارت  عنام  لمح  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091872000061 زاین :  هرامش 

کیپملا یلم  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
سراپ دور  فیس  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  دور  فیس  هدنزاس  عجرم   25x75 cm زیاس یکیفارت  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 140 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  .دوش  گنهامه  یناطلس  یاقآ  هرامش 27615323  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  هدش .  دیق  یتسویپ  کرادم  رد  مزال  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

1995614336 یتسپ :  دک  کیپملا ،  یلم  هتیمک  نامتخاس  یلامش  لوئس  نابایخ  یناجنسفر  یمشاه  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27615323-021  ، 27615330-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26203374-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم یطیط   55 هقطنم   هقطنم هدودحمرد   هدودحمرد یئزجود   یئزجود گنراب   گنراب اههاکتعرس   اههاکتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر هژورپ   هژورپ یارج   یارج ناونع : : ناونع 128128

(( کیپملا کیپملا یلم   یلم هتیمک   هتیمک )) راد راد نزخم   نزخم یکیفارت   یکیفارت طورخم   طورخم لمح   لمح وو   هیهت   هیهت وو   گرزب   گرزب هیاپ   هیاپ   EVAEVA  یایا هناوتسا   هناوتسا یکیفارت   یکیفارت عنام   عنام لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 129129

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  مرگولیک  نازمی 6000  هب  یلودج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095165000020 زاین :  هرامش 

دورداب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

مرگولیک 6000 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زنطن رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8766113416 یتسپ :  دک  دورداب ،  یرادرهش  جیسب - راولب  - دورداب زنطن ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54344401-031  ، 54342424-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54344009-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشدکاپ 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 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

6313678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگولیک مرگولیک   60006000 نازیم   نازیم هبهب   یلودج   یلودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 130130

یتسویپ یتسویپ اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب ردرد   زاین   زاین دروم   دروم تایلمع   تایلمع عون   عون وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم هجوت   هجوت اباب   رهش   رهش حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت مالقا   مالقا بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتسویپ اهب  مالعتسا  گرب  رد  زاین  دروم  تایلمع  عون  ینف و  تاصخشم  هجوت  اب  رهش  حطس  رد  یکیفارت  مالقا  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095751000130 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  تشدکاپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرش روحم  نازاس  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم   60x60 mm داعبا  m 3 زیاس یلیفورپ  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 250 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

زراب عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.313-O دک  1050x400x320 mm زیاس ینلیتا  یلپ  دیدج  حرط   HIP یسدنهم هدر  گنربش  یکیفارت  درالوب  دنب  هار  الاک :  مان 
نارهت کیتسالپ 

ددع 25 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502008602   cm 75 زیاس هلاس  رمع 7  اب  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B355 دک  330x900x50 mm زیاس یکیتسال  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   60x60 cm زیاس  m 3 لوط یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
زبس لاله  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس ثلثم  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B326 دک  900x900x900 mm زیاس  UV یتنآ  HDPE سنج یکیفارت  کنات  نشاک  ریگ  هبرض  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412000602   110x35 cm داعبا هناخ  هس  نز  کمشچ  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

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

نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B315-S دک  600x340x200 mm زیاس  PVC سنج یکیفارت  ینمیا  طورخم  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   inx3 m 2 زیاس ینهآ  سنج  یماظتنا  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

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

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

جرد یتسویپ  مالعتساگربردامتحیداهنشیپیاهتمیقدینک  هعجارم  یتسویپدانساهب  تمیق  هئارایارب  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  کنریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  جرد  شدهاوخن  هدادرثا  بیترتداهنشیپهباهبمالعتساوهناماسرد  یداهنشیپ  غلبم  تریاغم  تروصردددرگیراذگرابو 

3391636676 یتسپ :  دک  تشدکاپ ،  یرادرهش  (- (ع اضر ماما  راولب  - تشدکاپ تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36033342-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36023433-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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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دورناوج یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6313816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رباعم  یراذگ  لودج  تهج  داعبا 30*50 ) هب  ینتب (  هداتسیا  یسرپ  لودج  ددع  دیرخ 6000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005401000072 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  دورناوج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 50 عافترا  50x35 cm داعبا ینتب   cm 15 تماخض اب  هتخاس  شیپ  لودج  الاک :  مان 

ددع 6,000 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداز دمحم  یاقا   09183338492 رتشیب :  تاعالطا  بسک  یگنهامه و  تهج  سامت  هرامش  .دشاب  یم  یرادرهش  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6798143114 یتسپ :  دک  یولوم ،  نادیم  دورناوج - دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46222221-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46229401-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورناوج یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6314096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورناوج رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  تهج  دیفس  یکیفارت  درس  گنر  مرگ  ولیک  دیرخ 500  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005401000074 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  دورناوج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ایلیا حارط  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایلیا  حارط  نیشرپ  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  بلح  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

مرگولیک 500 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادرهش هب  گنر  لیوحت  زا  دعب  هدنامیقاب  دصرد  یدقن و 50  تروص  هب  هنیزه  دصرد  تخادرپ 50  .دشاب  یم  یرادرهش  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز دمحم  یاقا   09183338492 رتشیب :  تاعالطا  بسک  یگنهامه و  تهج  سامت  هرامش  .دشاب  یم 

6798143114 یتسپ :  دک  یولوم ،  نادیم  دورناوج - دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46222221-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46229401-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یراذگ   یراذگ لودج   لودج تهج   تهج ( ( 5050 ** 3030 داعبا   داعبا هبهب   ینتب (  (  ینتب هداتسیا   هداتسیا یسرپ   یسرپ لودج   لودج ددع   ددع   60006000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132

دورناوج دورناوج رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   تهج   تهج دیفس   دیفس یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر مرگ   مرگ ولیک   ولیک   500500 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6314271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الول و  یطوق 2*2 ) لایرتم  اب   ) سکع قباطم  تناس  عافترا 70  اب  راد  هیاپ  ولبات  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003808 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ شاپرذآ  هدننک  هضرع  عجرم  یناسر  عالطا  یرهش  راد  هیاپ  ولبات  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا و هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  لمح و  یاه  هنیزه  .تسا  یمازلا  هنومن  لاسرا  مالقا  مامت  تخاس  زا  لبق  دامن ؛ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا لاس  نایاپ  ات  تخادرپ 

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

33823701-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6314324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 4121601349 / یراحتنا دض  ینفد  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000793 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نیسح ریما  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  رجف  دهشم  هدنزاس  عجرم   m 3 لوط ییوردوخ  ددرت  لرتنک  تیگ  دربراک  یکیلوردیه  یکینورتکلا و  ینیمز  دنب  هار  الاک :  مان 

هداز هللا  دبع 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الول الول وو   ( ( 22 ** 22 یطوق   یطوق لایرتم   لایرتم اباب    ) ) سکع سکع قباطم   قباطم تناس   تناس   7070 عافترا   عافترا اباب   راد   راد هیاپ   هیاپ ولبات   ولبات تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 134134

یوردوخ یوردوخ ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ دربراک   دربراک یکیلوردیه   یکیلوردیه وو   یکینورتکلا   یکینورتکلا ینیمز   ینیمز دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 135135

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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سودرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6314603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فیر یلودج  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101005479000034 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  سودرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  بونج  یتظفاحم  یاهششوپ  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف   PFAC-7020 گنر دک  یلودج  تسالپومرت  یکیلیرکا  گنر  الاک :  مان 
بونج یتظفاحم  یاهششوپ  یدیلوت  هدننک 

مرگولیک 3,500 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

سراپ ششوپ  ناراهب  یزاسگنر  ییایمیش  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  تنرب  یتراجت  مان  یمرگولیک  رادقم  نلاگ  یدنب  هتسب  عون  ینغور  رنیت  الاک :  مان 
مرگولیک 500 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
سودرف رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ ظاحل  تمیق  عومجم  تمیق  جرد  ماگنه  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سودرف الاک  لیوحت 

دوش هناماس  تسویپ  لیمکت  زا  سپ  تسویپ  مرف 
فیر تکرش  زا  گنر  دیرخ  امازلا 

9771883777 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  سودرف .  سودرف ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32721701-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32725700-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرشب   حرشب فیر   فیر یلودج   یلودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 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

6314668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم  هباشم  دکناریا  تسویپ  تسیل  قبط  هار  ینمیا  ماول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامن  نالعاار  لک  غلبم 

تسا یمازلا  تکرش  کرادم  لاسرا 
1101003583000080 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 18 تماخض  45x45 cm داعبا ینتب  یدنق  هلک  لودج  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514653196 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  لقن  لمح و  یاه  هنایاب  لک  هرادا  یناریتشک -  هارراهچ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33331281-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331286-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هار هار ینمیا   ینمیا مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6312909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  اب  ناتسرامیب  یدورو  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093237000030 زاین :  هرامش 

بونج رابدور  ادهشلادیس  ناتسرامیب  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 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
بونج رابدور  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- درگ ظاحل  هاگتسد  تمیق  هارمهبو  تسه  یمازلا  هاگتسد  یزاس  دنمشوه  تهج  یبناج  تازیهجت   - رتم دنبهار 4.5 ریسم  لوط   - ههام تخادرپ 2  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  یمازلا  تاعطقو  روتوم  یتناراگ   - دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپو  سکع  ینف  تاصخشم 

زادرپراک 09137621022 رتشیب  تاعالطا 

7883119144 یتسپ :  دک  رابدور ،  ءادهشلا  دیس  ناتسرامیب  تولکهز  هداج  یادتبا  ماما  راولب  بونج  رابدور  بونج ،  رابدور  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43366679-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43366688-034 :: 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

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   ناتسرامیب   ناتسرامیب یدورو   یدورو دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 138138

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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرحتم هگنل  یا 2  هشیش  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094094000065 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 : 
1401/12/07 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

کرحتم کرحتم هگنل   هگنل   22 یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 139139

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لباز هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6313839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  یسرتسد  لرتنک  هژورپ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090328000041 زاین :  هرامش 

لباز هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
( رینوم  ) ناریا یزاسون  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   Digital Readout HH11A لدم لپوکومرت  رگ  تئارق  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

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

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

ددرگیم و ماجنا  یرادا  لحارم  زا  سپ  تخادرپ  ددرگ  یراذگرابدات  زا  سپ  کرادم  دشابیم  تسویپ  حرش  قبط  دیرخدشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ 

9861655959 یتسپ :  دک  لباز ،  هاگدورف  هاگدورف -  راولب  لباز -  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225033-054  ، 32228883-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235401-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرتسد یسرتسد لرتنک   لرتنک هژورپ   هژورپ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 140140

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6313844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هریغ یرادا و  نامتخاس  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005710000095 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  شرفت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 160 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

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

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

.دشابیم یمازلا  یتسویپ  یاهب  مالعتسا  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

3951673368 یتسپ :  دک  شرفت ،  یرادرهش  یتشهب  دیهش  نادیم  شرفت ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36222018-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36224121-086 :: 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

هریغ هریغ وو   یرادا   یرادا نامتخاس   نامتخاس برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141

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 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

6313977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ییوشک  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023001025 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/12/14 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

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

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6314258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، نامدنگ بعش  تیگ  لور  کیتاموتا  یاه  برد  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسا چ و ب  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  درکرهش  یدعس  ناغان و  ورهگ ،  یجادلب ، 

1101003340000120 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یرایتخب  لاحمراهچ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هبعش  55 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناغان و ورهگ ،  یجادلب ،  نامدنگ ،  بعش  تیگ  لور  کیتاموتا  یاه  برد  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسا چ و ب  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن مادقا  درکرهش  یدعس 

8817715141 یتسپ :  دک  مرحم ،  نادیم 12  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225116-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240164-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوشک ییوشک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 142142

تیگ تیگ لور   لور کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 143143

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

یوردوخ6314324 ددرت  لرتنک  تیگ  دربراک  یکیلوردیه  یکینورتکلا و  ینیمز  دنب  هحفص 85)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جوسای هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6312409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا  یمازلا  هسلجروص  لیمکت  دیدزاب و 

شمارا  09171888069
1101001548000089 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/04 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  یمازلا  هسلجروص  لیمکت  دیدزاب و 

شمارا  09171888069

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

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف دحاو   دحاو وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن زکرم   زکرم یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس ، ، سیورس دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 144144

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   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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6312465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  یمالعا  دک  ناریا   ) نامرک ناتسا  نایرب  مدنگ  هاگتسیا  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  تساوخرد 

1101001022002563 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

همانراهظاو یهاوگ  هئارا  تسا  یمازلا  هناماسرد  هدش  اضما  ورهم  تمیقزیر  یراذگراب  تسا  هدننک  نیمات  هدهعبریاسو  لقنو  لمح  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  ینیسح  یاقآ  09132410602 ای یاه 03432226695 هرامشابرتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  تسا  یمازلا  تخادرپ  نامزرد  هدوزفا  شزرا 

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

32232500-034  ، 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

زاریش همطاف  ترضح  ییامام  یراتسرپ و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6312489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091628000007 زاین :  هرامش 

زاریش همطاف  ترضح  ییامام  یراتسرپ و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
طابترا سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   IPC-A1A2WH-1200S لدم زیاروتوم  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رازفا
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن ذخا  تسارح  زا  ار  مزال  هیدات  دوش و  دیدزاب  لحم  زا  تمیق  مالعا  زا  لبق  تسا  فظوم  دشاب و  زاریش  زا  امازلا  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193613119 یتسپ :  دک  یزامن ،  ناتسرامیب  یدورو  یزامن  نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36474254-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474252-071 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 145145

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 146146
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نادهاز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6312770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ) ناوناب ناتسوب  رد  هدافتسا  تهج  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09158425823: سامت هرامش 

1101006008000096 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  نادهاز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک   DAHUA هدنزاس عجرم   DAHUA یتراجت مان   DAHUA 608 لدم هلاناک  هتسبرادم 32  نیبرود  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
زربلا دنمشوه  نارظان  نابدید  هدننک  هضرع  عجرم 

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

هدننک هضرع  عجرم   HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD2T43-15 لدم  IP لاتیجید یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
زربلا نیورآ  نازاس  دنمشوه 

ددع 36 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

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

( ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ) ناوناب ناتسوب  رد  هدافتسا  تهج  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09158425823: سامت هرامش 

9813673157 یتسپ :  دک  نادهاز ،  زکرم  یرادرهش  - یدازآ نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224064-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33251140-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 147147
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سراف ناتسا  رون  مایپ  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 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

6312926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا هنیزه  (- ددرگ یراذگراب  لیمکت و  زیر  هب  امازلا  لیاف  ) تسویپ لیاف  قبط  طقف  هتسب  رادم  نیبرود  یتظافح و  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  اتفا  زوجم  - هدننک نیمات  هدهعرب 

1101090270000063 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  نوتیرب  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نوتیارب  یتراجت  مان   NVR6B32P-N53-2H لدم هکبش  تحت   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
یدشرا یلع  هدننک 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهعرب  هاگشناد  ات  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143638565 یتسپ :  دک  هرامش 10 ،  هچوک  یبرغ  یلحاس  نابایخ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2253161-0713  ، 32253161-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32254093-071 :: 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

هدهعرب هدهعرب لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه (-(- ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب وو   لیمکت   لیمکت زیر   زیر هبهب   امازلا   امازلا لیاف   لیاف )) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط طقف   طقف هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود وو   یتظافح   یتظافح مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
.تسا .تسا یمازلا   یمازلا اتفا   اتفا زوجم   زوجم -- هدننک هدننک نیمات   نیمات

148148
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یزرواشک کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6313155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  ددع  لانیجروا 100 DG85 زاب طیحم  PARADOX یکینورتکلا مشچ  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001024000223 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 
یرقاب میرم  هدننک  هضرع  عجرم   HSBC SHENZHEN BRANCH یتراجت مان   PBI-250/4 لدم  infrared یکینورتکلا مشچ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزرواشک کنابرابنا  راوتسا  شبن  رهمداش  ناخراتس خ  خرد  عقاو  یزرواشک  کنابرابنا  لیوحت  لحم  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  تراسخ  یمامتو  دوشیم  هداد  تدوع  سنج  ینف  لوئسم  طسوت  داتو  قابطنا  مدع  تروصرد 

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88232296-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: 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

لانیجروا لانیجروا   DG85DG85 زاب   زاب طیحم   طیحم PARADOXPARADOX  یکینورتکلا یکینورتکلا مشچ   مشچ هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 149149
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوت تسویپ  لودج  لیمکتوءاضما  رهم.تسا و  یمازلا  نآ  دافم  هیلک  تیاعر  هدوب و  تسویپ  لیاف  تامازلا  قباطم  یتسیاب  الا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ، تسا یمازلا  هدننک  نیمات 

1101001345000069 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

لاتیجید عون  رازفا  مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان  ( NVR208-4K(8P لدم  DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 165 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  طسوت  تسویپ  لودج  لیمکتوءاضما  رهم.تسا و  یمازلا  نآ  دافم  هیلک  تیاعر  هدوب و  تسویپ  لیاف  تامازلا  قباطم  یتسیاب  الا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک  نیمات  هدهع  رب  کناب  برد  ات  لمح  هنیزه  ددرگ  یم  تدوع  انیع  الاک  کناب  ینف  هتیمک  طسوت  الاک  دات  مدع  تروص  رد   ، تسا یمازلا 

6813763761 یتسپ :  دک  کناب ،  هار  راهچ  هر - )  ) ینیمخ ماما  خ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33323101-066  ، 33301107-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33305417-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 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

6313782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  یکیرتکلا -  لنپ  + روتپادآ + لدبم + نیبرود باق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000349 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اضیب یدیلوت 21  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   12DC 1AM لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش خساپ  تسویپ  نآ  ریوصت  ددرگ و  لیمکت  مالعتسا  هگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: 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

طسوت طسوت تسویپ   تسویپ لودج   لودج لیمکتوءاضما   لیمکتوءاضما وو   رهم.تسا   رهم.تسا یمازلا   یمازلا نآنآ   دافم   دافم هیلک   هیلک تیاعر   تیاعر وو   هدوب   هدوب تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تامازلا   تامازلا قباطم   قباطم یتسیاب   یتسیاب الاالا   ناونع : : ناونع
 ، ، تسا تسا یمازلا   یمازلا هدننک   هدننک نیمات   نیمات

150150

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یکیرتکلا -  -  یکیرتکلا لنپ   لنپ ++ روتپادآ روتپادآ ++ لدبم لدبم ++ نیبرود نیبرود باق   باق ناونع : : ناونع 151151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6313843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  مالعتسا و  قبط  یلفس  یجرگ  یاتسور  حطس  یریوصت  شیاپ  هناماس  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097384000012 زاین :  هرامش 

دهشم ناتسرهش  یزکرم  شخب  یلفس  یجرگ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  مالعتسا و  قبط  یلفس  یجرگ  یاتسور  حطس  یریوصت  شیاپ  هناماس  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9137734599 یتسپ :  دک  یلفس ،  یجرگ  یرایهد  رتفد   7 ینیمخ ماما  -136 تلاسر ( تلاسر ) نامیس هداج  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38211647-051  ، 32422402-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32422402-051 :: 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

اتسور اتسور حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 152152
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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 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

6313974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هپس  کناب  یاه  نامتخاس  زا  یکی  یریوصت  تراظن  هناماس  تخاسریز  بصن  تازیهجت و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

1201001036000672 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20  - 
دوش هتفرگ  سامت  روپ  یقن  سدنهم  هرامش 35912412  اب  دیدزاب  عالطا و  تهج 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تخاسریز   تخاسریز بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 153153
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نانمس ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 08 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6314063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلاروتکاف  یراذگراب   . تسویپ تسیل  قبط  - تسا هباشمدک  ناریا  - ...هتسبرادم نیبرود  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003309000064 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

371 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماجنا نسح  همان  تنامض  دیئاتزا  سپ  - تسا یمازلاروتکاف  یراذگراب   . تسویپ تسیل  قبط  - تسا هباشمدک  ناریا  - ...هتسبرادم نیبرود  یرادهگن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلاراک

3519617886 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  رویرهش  هدفه  کراپ  بنج  رویرهش  هدفه  راولب  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328481-023  ، 33322245-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328847-023 :: 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

بآ تاقیقحت  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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6314082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یرون -  ربیف  هکبش و  تازیهجت  الاک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004139000092 زاین :  هرامش 
بآ تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  Patch Cord SC/PC-SC/PC MM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
رازفا هکبش  تکرش 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  یرون -  ربیف  هکبش و  تازیهجت  الاک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1658954381 یتسپ :  دک  بآ ،  تاقیقحت  هسسؤم  روپسابع ، دیهش  راولب  هیمیکح ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304246-021  ، 77000300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77311959-021 :: 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

تسا تسا یمازلاروتکاف   یمازلاروتکاف یراذگراب   یراذگراب  . . تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط -- تسا تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا -- ...هتسبرادم ...هتسبرادم نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 154154

یرون یرون ربیف   ربیف یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 155155

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

6314352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطمدنمشوه  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  مالقا و  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005301000478 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  برغ  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
نامیا رتسگ  روحم  مه  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISOIN هدنزاس عجرم   DS-2CD2T42-i8 لدم تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 46 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ اضما  رهم و  ) دشاب یم  یمازلا  تسویپ  مالقا  تسیل  هارمهب  ینف  تاصخشم  اهب و  مالعتسا  گرب  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1388784851 یتسپ :  دک  یبرغ ،  مکی  نابایخ  رهم  خسار  اضریلع  دیهش  نابایخ  کلملا  لامک  نادیم  یزکرم  رسنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44508332-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44508332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: 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 07 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  هب  عوجر   ) ناتسچولبو ناتسیس  ناتسا  تاکرمگ  هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  یارجا  زیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003604000012 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 
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 : 

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

( تسویپ لیاف  هب  عوجر   ) ناتسچولبو ناتسیس  ناتسا  تاکرمگ  هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  یارجا  زیهجت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  .تاکرمگ ،  تراظن  هزوح  مرکا - یبن  ناتسرامیب  یوربور  یرهطم  دیهش  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816736697

33229495-054  ، 33229492-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235673-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلاب تلاب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 156156

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا وو   زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: 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 07 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  هب  عوجر   ) نادهاز کرمگ  هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  یارجا  زیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003604000013 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 
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 : 

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

( تسویپ لیاف  هب  عوجر   ) نادهاز کرمگ  هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  یارجا  زیهجت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  .تاکرمگ ،  تراظن  هزوح  مرکا - یبن  ناتسرامیب  یوربور  یرهطم  دیهش  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816736697

33229495-054  ، 33229492-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235673-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکرا رابنا  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا وو   زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 158158

رابنا رابنا 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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یلامش ناسارخ  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6314586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- یلصا تاعطق  یتناراگ  - یمازلا هناگادج  تروص  هب  مالقا  زا  کی  ره  یراذگتمیق  - تسویپ لیاف  قباطم  زاین  دروم  مالقاو  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا یالاک  تیولوا  - هباشم یباختنا  دکناریا 

1101001371000042 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   ELEGENCE یتراجت مان   SIR-530C لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یباختنا دکناریا  - یلصا تاعطق  یتناراگ  - یمازلا هناگادج  تروص  هب  مالقا  زا  کی  ره  یراذگتمیق  - تسویپ لیاف  قباطمزاین  دروم  مالقاو  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناریا یالاک  تیولوا  - هباشم

 : یتسپ دک   ، 2011 کالپ یداهرف  دیهش  هچوک  شبن  یبرغ  یناقلاط  نابایخ  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414964649

32727800-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32727801-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 160160

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  ینف  تاصخشم  اهب و  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  یرزیل  رتمومرت  جنسداب و  یترارح ،  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091525000234 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا دشر  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   ARIO یتراجت مان   TB90B لدم یتظافح  یاه  متسیس  یترارح  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

هیاراپ یزادرپ  هداد  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   METONE یتراجت مان   E-BAM/E SAMPLER لدم لاتیجید  یسانشاوه  جنس  داب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
یدیلوت یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  دهج  سراپ  یتعنص  یدیلوت  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TM 55.01 لدم رتمومرت  امد  جیگ  الاک :  مان 

دهج سراپ  یتعنص 
ددع 1 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیا ریغ  رد  .ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  اضما ،  رهم و  زا  سپ  تسویپ  ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  طیارش  هارمه  هب  لیمکت و  تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  افطل 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروص 

4513733631 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  زاگ  تکرش   - ترادا عمتجم   - نمهب هارگرزب 22   - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33146704-024  ، 33455555-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441320-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرزیل یرزیل رتمومرت   رتمومرت وو   جنسداب   جنسداب یترارح ،  ،  یترارح نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 16 116 1

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

یزرواشک کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6314631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریاددع  50 لانیجروا DG85 زاب طیحم  PARADOX یکینورتکلا مشچ  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001024000225 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PARADOX یتراجت مان   DM60-950 لدم رطخ  مالعا  رادشه  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزرواشک کنابرابنا  راوتسا  شبن  رهمداش  ناخراتس خ  خرد  عقاو  یزرواشک  کنابرابنا  لیوحت  لحم  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  تراسخ  یمامتو  دوشیم  هداد  تدوع  سنج  ینف  لوئسم  طسوت  داتو  قابطنا  مدع  تروصرد 

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88232296-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنارت6313011 یور  بصن  تیلباق  اب  کیدتاک  تظافح  گنیروتینام  لرتنک و  متسیس  بصن  هیهت و 
بآ لاقتنا  طخ  هاگتسیا  رد 8  اهریافیتکر 

هحفص 46) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیمکت و6312926 زیر  هب  امازلا  لیاف  ) تسویپ لیاف  قبط  طقف  هتسب  رادم  نیبرود  یتظافح و  مالقا 
.تسا یمازلا  اتفا  زوجم  - هدننک نیمات  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  (- ددرگ یراذگراب 

هحفص 100) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهم.تسا و6313241 یمازلا  نآ  دافم  هیلک  تیاعر  هدوب و  تسویپ  لیاف  تامازلا  قباطم  یتسیاب  الا 
 ، تسا یمازلا  هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  لودج  لیمکتوءاضما 

هحفص 100) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

لانیجروا لانیجروا DG85DG85 زاب زاب طیحم   طیحم PARADOXPARADOX  یکینورتکلا یکینورتکلا مشچ   مشچ هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 162162
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) itsits  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناسارخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

khpc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Khorasan Petrochemica.company (KHPC) is planning to allocate a part of its Prilled Urea product in spot form to interested

.reputabl.companies active in Urea market

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

17km bojnourd shirvan road :: سردآ سردآ

+985832443523 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

+9985832443528 :: سکف :: marketing@khpc.irسکف لیمیا لیمیا

its :: 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

رهش6312836 حطس   VMS یاهولبات یزاسهب  تازیهجت ITS و  یرادهگن  ریمعت و  دیرخ و  هحفص 63)هژورپ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6313484Prilled Urea in Bags(114 هحفص )  itsits

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

هتسبرادم6314359 نیبرود  هژورپ  یارجا  هحفص 100)زیهجت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6314362 نیبرود  هژورپ  یارجا  هحفص 100)زیهجت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

Prilled Urea in BagsPrilled Urea in Bags ناونع : : ناونع 163163
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هبعش6312426 سا  یپ  وی  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  لیمکت  یتایلمع  هحفص 51)همانرب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کینیلک6314528 یلپ  قیرحءافطاو  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 51)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6314666 ءافطا  قیرح و  مالعا  متسیس  هحفص 51)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

ناوخ6312335 کالپ  هحفص 85)متسیس  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ6312909 تاصخشم  اب  ناتسرامیب  یدورو  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 94) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یوردوخ6314324 ددرت  لرتنک  تیگ  دربراک  یکیلوردیه  یکینورتکلا و  ینیمز  دنب  هحفص 85)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش6312319 حطس  رد  زاجم  ریغ  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یارجاو 16  هحفص 21)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 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

6312993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هدازرفص  سدنهم  یاقآ  هرامش  اب  زاین  تروصرد  ، رورس قاتا  صوصخم  قیرح  دض  تقرس و  دض  رد  بصن  ارجا و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09377805858: دامرف لصاح 
1101004047000359 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

برد  لمح  ، رهشوب ناتسا  رد  یمسر  یگدنیامن  ، کینامروفنا زوجم  ، اتفا زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  برد  لماک  یزادنا  هار  بصن و  لاسرا و  ارجا و  هنیزه 

.دشاب تسویپ  لیاف  تاصخشم  داعبا و  قباطم  برد 

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

37626640-077  ، 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 دضدض   وو   تقرس   تقرس دضدض   ردرد   بصن   بصن وو   ارجا   ارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 164164
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نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 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

6313049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هعبات بعش  یاه  نامتخاس  لک و  هرادا  رورس  یاه  قاتا  اه و  نامتخاس  قیرح  ءافطاو  مالعا  یرادهگنو  سیورس 

1101050381000087 زاین :  هرامش 
نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
نامتخاس 16 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط  تسا  یمازلا  دیدزاب  ینوناق  تاروسک  هیلک  اب  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414618566 یتسپ :  دک  کالپ 279 ،  هلال  لته  گنیکراپ  یربور  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88950579-021  ، 88988098-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88984597-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6313228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات هعبات بعش   بعش یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس وو   لکلک   هرادا   هرادا رورس   رورس یاه   یاه قاتا   قاتا وو   اهاه   نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح ءافطاو   ءافطاو مالعا   مالعا یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 165165

یناشن یناشن شتآ   شتآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 166166
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یناشن شتآ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000658 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیوزق میسن  یتعنص  یدیلوت و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نتراک   m 20 لوط  in 2 زیاس یکیتسال  دیسا  دض  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 

نتراک 5 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

رادهار هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   ROSENBAUER هدنزاس عجرم   ROSENBAUER یتراجت مان   RB لدم یناشن  شتآ  بآ  لزان  الاک :  مان 
نیشام تعنص 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

ینف هدننک  هضرع  عجرم  سنراه  یتراجت  مان   HS-100 لدم  in 1/2 زیاس قیرح  ءافطا  متسیس  صوصخم  نز  ناپ  یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 
ژاپ نارذآ  ایک  یتامدخ  یسدنهم و 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   NEW AGE یتراجت مان  یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   m 20 لوط  mm 38 زیاس  PVC سنج دیسا  دض  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 
راکزیهرپ بوقعی 

هتسب 5 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  سنج  لیوحت  زا  سپ  هام  تخادرپ 4  نامز  ددرگ و  یراذگراب  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 23923167 نفلت 

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هبعش6312426 سا  یپ  وی  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  لیمکت  یتایلمع  هحفص 51)همانرب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هبعش6312668 سا  یپ  وی  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  لیمکت  یتایلمع  هحفص 51)همانرب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6312775 کیتاموتا  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 51)دیرخ قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6312993 قاتا  صوصخم  قیرح  دض  تقرس و  دض  رد  بصن  ارجا و  هحفص 15)دیرخ و  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6313038 ءافطا  بسانم  یاهروانش  تامدخ  هحفص 15)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6313049 یاه  قاتا  اه و  نامتخاس  قیرح  ءافطاو  مالعا  یرادهگنو  سیورس  هباشم  دک  ناریا 
هعبات بعش  یاه  نامتخاس  لک و  هرادا 

هحفص 15) قیرح  ( قیرح
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کیتاموتا6313084 قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  هعسوت  یرادهگن و  هحفص 15)ریمعت ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6313228 شتآ  هحفص 15)مزاول  قیرح  ( قیرح

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

حرشب6313315 زیربت  هقطنم 5  یرادرهش  یرادا  نامتخاس  یارب  قیرح  نالعا  متسیس  دیرخ  هیهت و 
یتسویپ تسیل 

هحفص 51) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لالح6313418 فشاک  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  یحارط  هرواشم  هحفص 51)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هحفص 51)بایدود6313792 قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6314024 ءافطا  بسانم  یاهروانش  تامدخ  هحفص 15)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6314159 قاتا  قیرح  افطا  هحفص 51)نالعا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6314237 ءافطا  مزاول  هحفص 51)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6314307 ءافطا  متسیس  زیهجت  ارجا و  هحفص 51)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6314385 نالعا  لرتنک  هحفص 51)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کینیلک6314528 یلپ  قیرحءافطاو  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 51)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6314666 ءافطا  قیرح و  مالعا  متسیس  هحفص 51)یارجا  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   88 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ6312617 لاقتنا  تاسیسات  کینورتکلا  هحفص 10)تظافح  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه6313397 کینورتکلا  تظافح  هناماس  هلاس  ود  یتناراگ  شزوما و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)هیهت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاگ6313407 لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5  زاگ  لاقتنا  تاسیسات  کینورتکلا  هحفص 25)تظافح  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاگ6313673 تارادا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  تازیهجت  هحفص 25)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تظافح6313831 نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
تسارح کینورتکلا 

هحفص 25) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اههاگتسیا6314145 کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یفیک  یبایزرا  هحفص 25)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اههاگتسیا6314170 کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یفیک  یبایزرا  هحفص 25)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تلاب6314352 هتسب  رادم  هحفص 100)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6312867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ربارکسا مرالآ و   - روتکتد  ) رلک زاگ  یزاس  یثنخ  هناماس  درکراک  تحصو  ینمیا  یهاوگ  هیدات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014001240 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لایر 2 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن6312814 شتآ  زاگ  هحفص 51)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6312867( ربارکسا مرالآ و   - روتکتد  ) رلک زاگ  یزاس  یثنخ  هناماس  درکراک  تحصو  ینمیا  یهاوگ  هحفص 120)هیدات  روتکتد  ( روتکتد

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

روتکتد6314001 یساش و   , لوژام تراک ,  یناشن (  شتا  مالقا  متیا  هحفص 51)5  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیگ6314258 لور  کیتاموتا  یاه  برد  یاهمتسیسیارجا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 94) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( ربارکسا ربارکسا وو   مرالآ   مرالآ  - - روتکتد روتکتد  ) ) رلک رلک زاگ   زاگ یزاس   یزاس یثنخ   یثنخ هناماس   هناماس درکراک   درکراک تحصو   تحصو ینمیا   ینمیا یهاوگ   یهاوگ هیدات   هیدات ناونع : : ناونع 167167

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

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

6312502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  هحورشم و  مزاول  هارمه  هب   G14 یتراک میس  یتساوخرد  ریگدزد  - تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091971000091 زاین :  هرامش 

مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناهام هدیپس  هدننک  هضرع  عجرم  میو  یتراجت  مان   S101 لدم نکاما  لزنم و  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  هحورشم و  مزاول  هارمه  هب   G14 یتراک میس  یتساوخرد  ریگدزد  - تسا هباشم  دک  ناریا   :: 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

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

هحورشم و6312502 مزاول  هارمه  هب   G14 یتراک میس  یتساوخرد  ریگدزد  - تسا هباشم  دک  ناریا 
تسویپ طیارش 

هحفص 122) ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش وو   هحورشم   هحورشم مزاول   مزاول هارمه   هارمه هبهب     G14G14 یتراک   یتراک میس   میس یتساوخرد   یتساوخرد ریگدزد   ریگدزد -- تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 168168

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6313725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض لیاف  رد  لماک  قیقد و  تاصخشم  دشاب و  یم  تساوخرد  دروم  یرادرب  ملیف  یساکع و  نیبرود  هیاپ  هس  ددع  دادعت 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هداد  حیضوت  هدیدرگ و  تسویپ 

1101093030000098 زاین :  هرامش 
بآودنایم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

حرط ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زوریپ  یروآ  نف  یتعنص  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DA 100 لدم هیاپ  هس  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
نیبوژ

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

حرط ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زوریپ  یروآ  نف  یتعنص  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DV-6 لدم هیاپ  هس  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
نیبوژ

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

بآودنایم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدیدرگ و تسویپ  همیمض  لیاف  رد  لماک  قیقد و  تاصخشم  دشاب و  یم  تساوخرد  دروم  یرادرب  ملیف  یساکع و  نیبرود  هیاپ  هس  ددع  دادعت 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هداد  حیضوت 

دک بآودنایم ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  دنق -  هناخراک  یور  هبور  یرکاب -  دیهش  راولب  بآودنایم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5971917581 یتسپ : 

45358652-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45358653-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همیمض همیمض لیاف   لیاف ردرد   لماک   لماک وو   قیقد   قیقد تاصخشم   تاصخشم وو   دشاب   دشاب یمیم   تساوخرد   تساوخرد دروم   دروم یرادرب   یرادرب ملیف   ملیف وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ هسهس   ددع   ددع   22 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هدش   هدش هداد   هداد حیضوت   حیضوت وو   هدیدرگ   هدیدرگ تسویپ   تسویپ

169169
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رتشوش یکشزپ  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش تسویپ  مه  گولوتاک  لدم و  اهزرم  رد  نیعجارم  یارب  بت  صیخشت  زرم و  رد  یدرو  یارب  یترارح  رنکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094975000048 زاین :  هرامش 

تشادهب تنواعم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا نما  تعنص  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  راگن  ورتکلا  یتراجت  مان   EN-TR116F لدم دنمشوه  یترارح  نیبرود  جنس  بت  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318653319 یتسپ :  دک  یعرف 6 ،  شبن  نیل 15  نادابا  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53329306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53329306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6313821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یدقن 3 تروصب  دشابیم .  هباشم  دک  ناریا   . BPU60 ینوس نیبرود  یرطاب  و  ,  EW112PG4 رزیاهنس  HF نفورکیم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرطاب ددع  نفورکیم و 5

1101001655000012 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

لاکساپ  HEADSET 810 لدم یرتم  لباک 2  اب  راد  نفورکیم  تس  ده  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

ددع نفورکیم و 5 ددع  یدقن 3 تروصب  دشابیم .  هباشم  دک  ناریا   . BPU60 ینوس نیبرود  یرطاب  و  ,  EW112PG4 رزیاهنس  HF نفورکیم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرطاب

3819953548 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  یامیس  ادص و  نارهت  هداج  رتمولیک 7  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34130227-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34130227-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش تسویپ   تسویپ مهمه   گولوتاک   گولوتاک وو   لدم   لدم اهزرم   اهزرم ردرد   نیعجارم   نیعجارم یارب   یارب بتبت   صیخشت   صیخشت وو   زرم   زرم ردرد   یدرو   یدرو یارب   یارب یترارح   یترارح رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع 170170

BPU60BPU60 ینوس   ینوس نیبرود   نیبرود یرطاب   یرطاب وو   , ,   EW112PG4EW112PG4  رزیاهنس رزیاهنس   HFHF  نفورکیم نفورکیم ناونع : : ناونع 171171
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا تاحیضوت  تمسق  رد  یلو  هدش  هدافتسا  هباشتم  هاگتسدزا  هناماس  تسیل  رد  اه  الاک  زا  یضعب  ندوبن  هب  هجوتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسه هدش  رکذ  یتساوخرد  یالاک  زا  قیقد 

1101030699000010 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   SONY هدنزاس عجرم   SONY یتراجت مان   Alpha A7S III Mirrorless Digital Camera لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 
نپاژ هدنزاس  روشک  شورس  یریوصت  یتوص 

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

ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   SAL30M28 لدم درادناتسا  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
ریهش کینورتکلا  ناس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   SAL75300 لدم درادناتسا  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

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

تثعب یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   SENNHEISER یتراجت مان   SK500 لدم نفورکیم  میس  یب  هدنتسرف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
تارم هنایار  زیهجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   TS128GCF1000 لدم  GB 128 تیفرظ  CF هظفاح تراک  الاک :  مان 

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

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم   LOGITECH یتراجت مان   SPORT HEADPHONES لدم میس  اب  نوفده  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
اناداپسا تینارگ  تشهب  تشه  هدننک  هضرع  عجرم   SOMITA یتراجت مان  لدم 650  یرادربملیف  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیشاب طابترا  رد  روپ 09148775879  نسح  سدنهم  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5165639861 یتسپ :  دک  یروانف ،  ملع و  کراپ  تشگلگ  شبن  یدازآ  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34265015-041  ، 33352261-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33362282-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میساب میساب نوفده   نوفده نیبرود -  -  نیبرود هیاپ   هیاپ نفورکیم -  -  نفورکیم میس   میس یبیب   هدنتسف   هدنتسف نیبرود -  -  نیبرود زنل   زنل یرادربملیف -  -  یرادربملیف نیبرود   نیبرود دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 172172

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6314081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  یرصبو  یعمس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003721000112 زاین :  هرامش 

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84365210   DSLR-A350X E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ تسیل  قباطم  ) .دشاب یم  هباشمالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  لاسرا  هنیزه 

7917914699 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق -  نادیم  بنج  نارادساپ -  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32129249-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513235-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم یرصبو   یرصبو یعمس   یعمس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 173173

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6314304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  سیک -  هب  یساکع  نیبرود  یطابترا  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ 
1101092113000962 زاین :  هرامش 

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
درفنامیا ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   NWP یتراجت مان   BNC لدم نیبرود  لباک  یطابترا  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکوب هبعش  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6314627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- بادض  3mp نژیوکیاه سنج  زا  ددع  نیبرود 2  ربتعم -  دنرب  اب  رادرترونیا  یزاگ 24000  رلوک  ماوداب  - هرفن  یتحار 8  لبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
hd-2.8mm-exir

1101005708000015 زاین :  هرامش 
ناکوب هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نولیف لبم  تکرش  هدنزاس  عجرم  ریمول  لدم  بوچ  هچراپ و  سنج  هرفن  راد 8  جات  ییاریذپ  لبم  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لیاسو  هیلک  تسا -  یمازلا  هدوزفا  شزرا  نودب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5951737917 یتسپ :  دک  تلود ،  نابایخ  تارادا  عمتجم  ناکوب  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46266007-044  ، 46266015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46266001-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیک سیک هبهب   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود یطابترا   یطابترا لباک   لباک ناونع : : ناونع 174174

نیبرود نیبرود ربتعم -  -  ربتعم دنرب   دنرب اباب   رادرترونیا   رادرترونیا   2400024000 یزاگ   یزاگ رلوک   رلوک ماوداب   - - ماوداب هرفن   هرفن   88 یتحار   یتحار لبم   لبم ناونع : : ناونع 175175

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

رهش6312319 حطس  رد  زاجم  ریغ  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یارجاو 16  هحفص 21)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهش6312331 یریوصت  شیاپ  هژورپ  مود  زاف  هحفص 21)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم6312465 نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 100)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6312489 رادم  هحفص 100)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6312770 رادم  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 100)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیمکت و6312926 زیر  هب  امازلا  لیاف  ) تسویپ لیاف  قبط  طقف  هتسب  رادم  نیبرود  یتظافح و  مالقا 
.تسا یمازلا  اتفا  زوجم  - هدننک نیمات  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  (- ددرگ یراذگراب 

هحفص 100) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریواصت 631298131 طبض  هاگتسد  هتسب 1  رادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 62  هار  بصن و  دیرخ 
هناخراک زاین  دروم  چوس  هاگتسد 

هحفص 25) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6313193 یاه  نیبرود  ینابیتشپ  هحفص 25)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دشاب و6313725 یم  تساوخرد  دروم  یرادرب  ملیف  یساکع و  نیبرود  هیاپ  هس  ددع  دادعت 2 
.تسا هدش  هداد  حیضوت  هدیدرگ و  تسویپ  همیمض  لیاف  رد  لماک  قیقد و  تاصخشم 

هحفص 25) نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6313782 تاصخشم  قباطم  یکیرتکلا -  لنپ  + روتپادآ + لدبم + نیبرود هحفص 100)باق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گولوتاک6313812 لدم و  اهزرم  رد  نیعجارم  یارب  بت  صیخشت  زرم و  رد  یدرو  یارب  یترارح  رنکسا 
دوش تسویپ  مه 

هحفص 25) نیبرود  ( نیبرود

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

6313821BPU60 ینوس نیبرود  یرطاب  و  ,  EW112PG4 رزیاهنس  HF هحفص 25)نفورکیم نیبرود  ( نیبرود

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

تظافح6313831 نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
تسارح کینورتکلا 

هحفص 25) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6313832 - نیبرود هیاپ  نفورکیم -  میس  یب  هدنتسف  نیبرود -  زنل  یرادربملیف -  نیبرود  دیرخ : 
میساب نوفده 

هحفص 25) نیبرود  ( نیبرود

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

یراذگراب6314063  . تسویپ تسیل  قبط  - تسا هباشمدک  ناریا  - ...هتسبرادم نیبرود  یرادهگن 
تسا یمازلاروتکاف 

هحفص 100) 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

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

تسویپ6314081 تسیل  قباطم  یرصبو  یعمس  هحفص 25)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

سیک6314304 هب  یساکع  نیبرود  یطابترا  هحفص 25)لباک  نیبرود  ( نیبرود

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

هطوبرم6314343 تاموزلم  کیفارت و  لرتنک  یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یارجا  بصن و  هحفص 21)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تلاب6314352 هتسب  رادم  هحفص 100)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6314359 نیبرود  هژورپ  یارجا  هحفص 100)زیهجت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6314362 نیبرود  هژورپ  یارجا  هحفص 100)زیهجت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رابنا6314545 هحفص 100)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6314586 نیبرود  یکینورتکلا  هحفص 100)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرزیل6314611 رتمومرت  جنسداب و  یترارح ،  هحفص 100)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6314627 ربتعم -  دنرب  اب  رادرترونیا  یزاگ 24000  رلوک  ماوداب  - هرفن  یتحار 8  هحفص 25)لبم  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نانمس ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

نانمس مایپ   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314327 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هدرپ هاگتسد  هراک و 8  هس  هاگتسد  نزور 4  کی  یپکوتف  هاگتسد  شیامن و 55  هدرپ  هارمه  هب  روتکژورپ  اتید  هاگتسد  رتنیرپ 72  هاگتسد  دیرخ 89  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هلحرم  ود  هدرشف )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  اب  قباطم  شیامن 

یا هلحرم  ود  هدرشف )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  اب  قباطم  پاتپل  هاگتسد  تاقلعتم 40   ، هیلک اب  هنایار  هاگتسد  دیرخ 114  - 
یا هلحرم  ود  هدرشف  یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  اب  قباطم  یشزومآ  تازیهجت  دیرخ  - 

یا  هلحرم  کی  هدرشف  یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  نانمس  ندال  (ع ) یلع ماما  هاگشزومآ  لیمکت  - 
یا  هلحرم  کی  هدرشف  یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یمایم  یهانپ  دیهش  حرط  نیدرن  هسالک  شش  ثادحا  - 

یا هلحرم  کی  هدرشف  یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یمایم  نلغادوس  هاگباوخ  تلکسا  زا  یشخب  ثادحا  - 
( یمومع هصقانم   ) ناغماد ناورما  هسالک  هاگشزومآ 2  لیمکت  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

33467828: نفلت :3519756551 و  یتسپ دک  تسپ  موس  روپمساق  دیهش  نابایخ  نارمچ ، دیهش  راولب  ینیمخ  یفطصم  دیهش  راولب  رثوک ، نادیم  نانمس   :: سردآ سردآ
33464929 - 

88969737-021 و  - مان تبث  رتفد  سامت 021-41934  زکرم   :: نفلت نفلت
85193768

http://iets.mporg.ir :: تیاسبو تیاسبو
http://www.dres.ir/semnan/default.aspx

023-33462930 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ اتید   :: 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

631432755 روتکژورپ ،  اتید  هاگتسد   72 رتنیرپ ،  هاگتسد  دیرخ 89  - 1 لماش :  هصقانم  ناونع   7
 - 3 پات -  پل  هاگتسد   40 هنایار ،  هاگتسد  دیرخ 114  - 2 شیامن -  هدرپ  یپکوتف ،  هاگتسد 

-6 هسالک -  شش  هسردم  ثادحا  - 5 هاگشزومآ -  لیمکت   - 4 یشزومآ -  تازیهجت  دیرخ 
هسالک هاگشزومآ 2  لیمکت  - 7 هاگباوخ -  تلکسا  زا  یشخب  ثادحا 

هحفص 129) روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

-- 22 شیامن -  -  شیامن هدرپ   هدرپ یپکوتف ،  ،  یپکوتف هاگتسد   هاگتسد   5555 روتکژورپ ،  ،  روتکژورپ اتید   اتید هاگتسد   هاگتسد   7272 رتنیرپ ،  ،  رتنیرپ هاگتسد   هاگتسد دیرخ  8989   دیرخ - - 11 لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   77 ناونع : : ناونع
هسالک هسالک شششش   هسردم   هسردم ثادحا   ثادحا - - 55 هاگشزومآ -  -  هاگشزومآ لیمکت   لیمکت  -  - 44 یشزومآ -  -  یشزومآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ  -  - 33 پات -  -  پات پلپل   هاگتسد   هاگتسد   4040 هنایار ،  ،  هنایار هاگتسد   هاگتسد   1 141 14 دیرخ   دیرخ

هسالک هسالک   22 هاگشزومآ   هاگشزومآ لیمکت   لیمکت - - 77 هاگباوخ -  -  هاگباوخ تلکسا   تلکسا زازا   یشخب   یشخب ثادحا   ثادحا - - 66 - - 

176176
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جوسای هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک 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 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

6312385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - اه لدبم  اهردوکنا و  اهدروک ، چپ  اه  لنپ  چپ  قرب و  هکبش ، یرون ،  ربیف  زا  معا  اه  لباک  هیلک   - POE تروپ چیئوس 24  زاس -  هریخذ  متسیس  یپ -  چا  یزکرم  رورس 

هطوبرم  یاه  یرطاب  هارمه  هب   UPS
تسا یمازلا  هسلج  تروص  ندرکرپ  لحم و  زا  دیدزاب  -2

1101001548000087 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه لنپ   لنپ چپچپ   وو   قرب   قرب هکبش ، ، هکبش یرون ،  ،  یرون ربیف   ربیف زازا   معا   معا اهاه   لباک   لباک هیلک   هیلک  -  - POEPOE  تروپ تروپ چیئوس  2424   چیئوس زاس -  -  زاس هریخذ   هریخذ متسیس   متسیس یپیپ -  -  چاچا   یزکرم   یزکرم رورس   رورس ناونع : : ناونع
هطوبرم هطوبرم یاه   یاه یرطاب   یرطاب هارمه   هارمه هبهب     UPSUPS اهاه -  -  لدبم   لدبم وو   اهردوکنا   اهردوکنا اهدروک ، ، اهدروک چپچپ  

177177
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مق یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لانرتسکا ویارد  پیت  زاس  هریخذ 

جیرتراک ددع  هارمه 5   HPE Store Ever External Tape Drive 30750 پیت هاگتسد  کی 
1101004502000050 زاین :  هرامش 

مق یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
داژن ول  امسط  یدریو  هلا  دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   DATA STORAGE SYSTEM یتراجت مان   EMC AX4-5DAE لدم لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تبث  یتساوخرد  دراوم  غلبم  لک  عمج  هناماس  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا 

3718146645 یتسپ :  دک  رمحا ،  لاله  تیعمج  بنج  نارهت ) میدق  هداج   ) مرکادخ دیهش  رادرس  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36641601-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36641604-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جیرتراک جیرتراک ددع   ددع   55 هارمه   هارمه   HPE Store Ever External Tape DriveHPE Store Ever External Tape Drive   3075030750 پیت   پیت هاگتسد   هاگتسد کیکی   لانرتسکا   لانرتسکا ویارد   ویارد پیت   پیت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 178178
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 187 ھحفص 132 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fcfgega5rxwaz?user=37505&ntc=6312753
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6312753?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مالیا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6312823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوادرچ رهش و  هرد  نارهم -  نارلهد -  یاهناتسرهش  رد  ازلک و ...  ینغور  هناد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001445000041 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

مرگ ولیک  8000000 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقیقح صاخشا  طقف  ددرگ -  لاسرا  داتس  هناماس  قیرط  زا  اضما  رهم و  تمیق ،  نعت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا  دشاب -  یم  یضرف  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنشاب یم  اهب  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  طیارشلا  دجاو  یقوقح  و 

6931449574 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231321-084  ، 32222285-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220179-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001025000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راگزور  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

san رب ینبم  تیاعالطا  یزاس  هریخذ   storage تاموزلم بصن  دیرخ و  تایلمع  ماجنا  تهج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  70/000/000/000 دروارب :

mainframe ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  هتشر  هیاپ 3  لقادح  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  3/500/000/000 نیمضت : 

:: سردآ سردآ

یاه 88969737 و 85193768 و41934 هرامش  هب  مان  تبث  رتفد   :: نفلت :: www.setadiran.ir- www.iets.mporg.ir,www.thrw.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو ازلک   ازلک ینغور   ینغور هناد   هناد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 179179

sansan ربرب   ینبم   ینبم تاعالطا   تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ   s toragestorage تاموزلم   تاموزلم بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 180180
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جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005265000364 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6313747 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  زاس  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هکبش  زاس  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
45,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

ناسمه  هژورپ  ینابیتشپ  ای  یزادنا  هار  ای  شورف  هنیمز  رد  طبترم  همانساسا  هموزر و  هئارا  نیمضت :  تاحیضوت 
یدقن 

14:00 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیحوت نادیم  جرک   ، 3134851889 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  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

هاشنامرک یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6313763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 181181

هنایار هنایار یلصا   یلصا تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 182182

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یموب  طقف  هدننک  نیمات  تسا  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  ینف  تاصخشم  طیارش و  ربارب  هنایار  یلصا  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004190000003 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لامش هنایار  تعنص  هعسوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 3/00 شزادرپ تعرس   Core i5-2435 M لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

زبس
ددع 10 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSPEC هدنزاس عجرم   KINGSPEC یتراجت مان   PC3-12800 لدم  GB 8 تیفرظ  DDR3 هنایار مر  الاک :  مان 

رازفا نایوگ  یسدنهم 
ددع 7 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
نایدوعسم لامج  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   KINGSTON یتراجت مان   DDR3 لدم  GB 4 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

GREEN یتراجت مان   TUNIQ TOWER لدم رتویپماک   CPU نف الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MSA 2040 SAN DC W/4X200GB SFF SSD 6X900GB 10K SFF HDD لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

اواف شهوژپ  هناخ  ناینب  شناد  ینواعت  هدننک  هضرع 
ددع 10 دادعت : 

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

یلصا و تاعطق  ناتسا  یموب  طقف  هدننک  نیمات  تسا  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  ینف  تاصخشم  طیارش و  ربارب  هنایار  یلصا  تاعطق  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریا تخاس 

 : یتسپ دک  هاشنامرک ،  ناتسا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  لک  هرادا  نز - راولب  یادتبا  - نارادساپ هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714658393

38378373-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38378373-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رادیپس مایپ   :: عبنم تعاس 12عبنم ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313919 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  زاس  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  45/000/000/000 دروارب : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر  نیمضت 2.250.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ : 

دشاب یم  هدنرب  هدهعرب  یهگا  رشن  هنیزه 

جرک یرادرهش  هناخریبد  لالب -  راولب  دیحوت -  نادیم  جرک   :: سردآ سردآ

35892421-026 :: نفلت :: www.setadiran.ir- www.karaj.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: 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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6314023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

unity 480 DPE 25x2.5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000254 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   VNX5100 لدم رورس  هنایار و  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن تمیق  هئارا  هب  مادقا  تسویپ  لودج  ساسارب  یتسیاب  ناگدنشورف  تسا و  هدش  باختنا  یضرف  تروصب  اهالاک  مان  دک و  تاصخشم  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یتسویپ  کرادم  همیمض  اضما و  رهم و  - 3 .تسا یمازلا  یتسویپ  دادعت  لودج  دیرخ و  طیارش  تیاعر  - 2

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998611-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 183183

unity 480  DPE 25x2 .5unity 480  DPE 25x2 .5 ناونع : : ناونع 184184

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک لیوحت  لحم  ) درادناتسا نامزاس  زا  الاک  تلاصا  تنامض و  یاراد  یقفا  نلیتا  یلپ  هیال  هس  برش  بآ  هریخذ  نزاخم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .دشاب یم  دنوامد  ناتسرهش 

1101003042000002 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  ریاشع  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

مان یدنب  هتسب  دقاف   cm 160 عافترا  mm 8 تماخض  lit 2000 تیفرظ  spt 133 یکیتسالپ یچیپ  برد  یبآ  هداتسیا  داوم  یزاس  هریخذ  نزخم  الاک :  مان 
ناتسربط کیتسالپ  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   T.P.C یتراجت

ددع 50 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

مان یدنب  هتسب  دقاف   cm 175 عافترا  mm 12 تماخض  Lit 5000 تیفرظ  spt 220 یکیتسالپ دیفس  هیال  هس  هدیباوخ  داوم  یزاس  هریخذ  نزخم  الاک :  مان 
ناتسربط کیتسالپ  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   T.P.C یتراجت

ددع 10 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416733911 یتسپ :  دک  کالپ 166 ،  یلامش  رفظم  ناردارب  نابایخ  نیطسلف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66497678-021  ، 86036130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86036980-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ربیف6312385 زا  معا  اه  لباک  هیلک   - POE تروپ چیئوس 24  زاس -  هریخذ  متسیس  یپ -  چا  یزکرم  رورس 
یرطاب هارمه  هب   UPS اه -  لدبم  اهردوکنا و  اهدروک ، چپ  اه  لنپ  چپ  قرب و  هکبش ، یرون ، 

هطوبرم یاه 

هحفص 130) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6312753HPE Store Ever External 30750 پیت هاگتسد  کی  لانرتسکا  ویارد  پیت  زاس  هریخذ 
جیرتراک ددع  هارمه 5   Tape Drive

هحفص 130) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6312823 ... ازلک و ینغور  هناد  هحفص 130)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6313001san رب ینبم  تاعالطا  یزاس  هریخذ   storage تاموزلم بصن  دیرخ و  تایلمع  هحفص 130)ماجنا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هکبش6313747 زاس  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 130)هصقانم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

یقفا یقفا نلیتا   نلیتا یلپ   یلپ هیال   هیال هسهس   برش   برش بآبآ   هریخذ   هریخذ نزاخم   نزاخم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 185185
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار6313763 یلصا  تاعطق  هحفص 130)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هکبش6313919 زاس  هریخذ  تازیهجت  هحفص 130)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6314023unity 480 DPE 25x2.5(130 هحفص زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتسبرادم6314359 نیبرود  هژورپ  یارجا  هحفص 100)زیهجت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6314362 نیبرود  هژورپ  یارجا  هحفص 100)زیهجت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یقفا6314651 نلیتا  یلپ  هیال  هس  برش  بآ  هریخذ  نزاخم  هحفص 130)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیفارت6313466 طورخم  لمح  هیهت و  گرزب و  هیاپ   EVA یا هناوتسا  یکیفارت  عنام  لمح  هیهت و 
( کیپملا یلم  هتیمک  ) راد نزخم 

هحفص 85) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

زاین6313678 دروم  تایلمع  عون  ینف و  تاصخشم  هجوت  اب  رهش  حطس  رد  یکیفارت  مالقا  بصن  دیرخ و 
یتسویپ اهب  مالعتسا  گرب  رد 

هحفص 85) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یوردوخ6314324 ددرت  لرتنک  تیگ  دربراک  یکیلوردیه  یکینورتکلا و  ینیمز  دنب  هحفص 85)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

یتسویپ6312909 تاصخشم  اب  ناتسرامیب  یدورو  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 94) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  3030   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " 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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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 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

6312705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراک زور  یلا 45  هیوست 30  تسا ، یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دامن ، هعجارم  تسویپ  تسرهف  هب  تسا ، هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004095000071 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL180 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یراک زور  یلا 45  هیوست 30  تسا ، یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دامن ، هعجارم  تسویپ  تسرهف  هب  تسا ، هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6312791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادابآ 1401 یکشزپ  مولع  هاگشناد   - رورس هاگتسد  کی  تازیهجت  دیرخ  مالعتسا  دانسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005387000082 زاین :  هرامش 

نادابا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   HP DL180 G6 E5520 3X2GB 8LFF SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نادابآ 1401  یکشزپ  مولع  هاگشناد   - رورس هاگتسد  کی  تازیهجت  دیرخ  مالعتسا  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رتسب  رد  دانسا  یمامت  یراذگراب 

6319715473 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  - یرتم یس  یرادتبا  - یراقفلاوذ یوک  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53384014-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53384014-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 186186

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 187187

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  RETAIL ایو  , ORGINAL تروص هب  دراه  ددع  هارمه 16 هب  G9-DL380 لدم رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004182000025 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامیا رتسگ  روحم  مه  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ تسویپ  دشابیم  یمازلا  ناگدننک  تکرش  یارب  کیتامروفنآ  یلاع  یارروش  یهاوگ  نتشاد  دشاب  ربتعم  ههام  یتناراگ 12 یاراد  دیاب  قوف  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزهو  رهشوب  تیریدم  برد  قوف  یالاک  لیوحت  دشابیم  یمازلا  روتکاف 

7514973483 یتسپ :  دک  هیمطاف ،  یوربور خ  ینیمخ  ماما  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33558084-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33558084-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6312879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هاگتسد  کی  ( Ram128-CPU2X22Core-hard 4TB  ) تاصخشم اب   HP رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000946 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPDL380G9 لدم  HP هنایار رورس  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  هئارا  - هاگتسد کی  ( Ram128-CPU2X22Core-hard 4TB  ) تاصخشم اب   HP رورس  - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج  - ههام تخادرپ 4  یدقن  ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ORGINALORGINAL تروص   تروص هبهب   دراه   دراه ددع   ددع 1616 هارمه   هارمه هبهب   G9-DL380G9-DL380 لدم   لدم رورس   رورس ناونع : : ناونع 188188

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد کیکی   ( ( Ram128-CPU2X22Core-hard 4TBRam128-CPU2X22Core-hard 4TB  ) ) تاصخشم تاصخشم اباب     HPHP  رورس رورس ناونع : : ناونع 189189

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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6312883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تیاباگیگ  مر 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000388 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   16GB 2R x 4 PC3L-10600-9 Kit لدم هنایار  مر  الاک :  مان 

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

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* دوش لاسرا  ددع  بسح 12  رب  تمیق   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ 09128024887 یراهب  سدنهم 

دشابیم ههام  تخادرپ 1 
رازفا تخس  رد  لقادح 5  کیتامروفنا  هبتر 

ینابیتشپ رد  لقادح 5  کیتامروفنا  هبتر 
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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تیاباگیگ   تیاباگیگ   1616 مرمر   ناونع : : ناونع 190190

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

6313045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربا تخاسریز   G10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001538000041 زاین :  هرامش 
یراب یاهنگاو  لک  هرادا  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 1 دادعت : 

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

.دنوش ءاضما  رهم و  لیمکت و  مرتحم  ناراکنامیپ  طسوت  یتسیاب  هدش  یراذگراب  تاحفص  همه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  خساپ  تکرش  ءاضما  رهم و  دقاف  صقان و  مهبم و  طورشم و  یاهداهنشیپ  هب 

یقوجلس مناخراکرس  هجنگ و 55124871  مناخراکرس   55124868 سامت :  هرامش 

1519713111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  هارگرزب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55124857-021  ، 55127710-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه هقطنم  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6313246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   HPG10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091916000068 زاین :  هرامش 

نادمه هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وات رتسگ  طابترا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  تسیل  دامرف /  لصاح  سامت  یکسوت 09189491529  سدنهم  یاقآ  تکرش  سانشراک  اب  یمادقا  ره  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس 1401 زا  لبق  ات  یلام  هیوست  دشابیم /  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / 

6515699177 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  تارباخم  تکرش  بنج  یلعوب - هاگمارآ  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38262140-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262140-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یربا یربا تخاسریز   تخاسریز   G10G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 191191

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   HPG10HPG10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 192192

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

6313290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2TR و , 600G رورسدراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000974 زاین :  هرامش 

زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تارم هنایار  زیهجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   TS2TSJ35T لدم  TB 2 تیفرظ  External کسید دراه  الاک :  مان 

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

سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M210p لدم  TB 8 تیفرظ  SCSI U320 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

یدمحا  09177073947 تسویپ // دیرخ  طیارش  تساوخرد و  هباشم // دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا یروهمج  نها  هار  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

33/1401/24 :: یهگآ یهگآ هرامش   یفیکهرامش یبایزرا  مالعتسا  دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/12/06 هبنش  زور  تعاس 10 

تورث  :: عبنم یفیکعبنم یبایزرا  مالعتسا  خساپ  لاسرا  تلهم   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/12/20 هبنش  زور  تعاس 10 

6313365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  رورس  هارمه  هب  یهاگتسیا  میس  یب  تاملاکم  طبض  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تدم 3 هب  هدوب و  هام  راک 3  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  همانتنامض  رابتعا  تدم  لایر و  راک 3.000.000.000  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب.یم دیدمت  لباق  رگید  هام 

اهدادرارقروما - یکیرتکلا مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا  مهدزناپ  هقبط  ا.ا.ج  نهآ  هار  یادهش  نامتخاس  الدنام -  نوسلن  راولب   - نیتناژرآ نادیم  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 TRTR وو   , , 600600 GG رورسدراه   رورسدراه ناونع : : ناونع 193193

یزکرم یزکرم رورس   رورس هارمه   هارمه هبهب   یهاگتسیا   یهاگتسیا میس   میس یبیب   تاملاکم   تاملاکم طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 194194
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 08 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تاو 32  تلو 150  یرطاب 12   .. هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع رپما 8  تلو 65  یرطاب 12 

1101030687000073 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

روشک  APC یتراجت مان  رورس  قاتا  هداد و  زکارم  دربراک   SUVTP40KH4B4 لدم  KVA 40 ناوت یرطاب  ود  یس  لوژام و  راهج  اب   on line عون  UPS الاک :  مان 
نیپیلیف هدنزاس 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513934871 یتسپ :  دک  یدهلا ،  تنب  ناتسرامیب  بنج  ماما  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37362901-077  ، 32541628-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26587888-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 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

6313591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hp g11 رورس هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094619000011 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
hp g11 رورس هاگتسد  کی  - 

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

1401/12/14 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09171495208 هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   88 رپما   رپما   6565 تلو   تلو   1212 یرطاب   یرطاب ددع   ددع   3232 تاو   تاو   150150 تلو   تلو   1212 یرطاب   یرطاب  ..  .. هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 195195

hp g11hp g11 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 196196
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جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005265000363 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6313722 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج  تازیهجت  رورس و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یبناج  تازیهجت  رورس و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
120,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

ناسمه  هژورپ  ینابیتشپ  ای  یزادنا  هار  ای  شورف  هنیمز  رد  طبترم  همانساسا  هموزر و  هئارا  نیمضت :  تاحیضوت 
یدقن 

14:00 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیحوت نادیم  جرک   ، 3134851889 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنرم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6313741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگراب  ریوصت  لیمکت و  یرادرهش  مالعتسا  گرب  دشاب - یم  دات  دروم  اتفا  زوجم  یاراد  یاهتکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050150000155 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  دنرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  لاطبا  اتفا  زوجم  دقاف  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418618711 یتسپ :  دک  دنرم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  قرب  هار  راهچ  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42253315-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42253318-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 197197

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 198198
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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 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

6313788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراک زور  یلا 45  هیوست 30  تسا ، یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دامن ، هعجارم  تسویپ  تسرهف  هب  تسا ، هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004095000073 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  یلا 45  هیوست 30  تسا ، یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دامن ، هعجارم  تسویپ  تسرهف  هب  تسا ، هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005265000363 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یقاس  :: عبنم تعاس 12عبنم ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313910 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج تازیهجت  رورس و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  120/000/000/000 دروارب : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   6/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ : 

جرک یرادرهش  هناخریبد  لالب -  راولب  دیحوت -  نادیم  جرک   :: سردآ سردآ

35892421-026 :: نفلت :: www.setadiran.ir- www.karaj.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 199199

یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 200200
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یوضر ناسارخ  ناتسا  راهبلگ  دیدج  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HP 8TB SAS 12G 7.2K LFF PART NUMBER 819201-B21 رورس دراه  .دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتامروفنا دحاو  دات  زا  سپ  تخادرپ  راهبلگ و  رهش  رد  لیوحت 

1101093255000040 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  راهبلگ  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   C7000 لدم رورس  دراه   Sas هظفحم الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
نارانچ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9361469196 یتسپ :  دک  راهبلگ ،  یرادرهش  نامتخاس  انیس - نبا  راولب  راهبلگ - رهش  نارانچ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38323232-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38323232-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6314262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ حرش  ربارب  یوشک  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001261000146 زاین :  هرامش 
ناتسرل نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  لمح و  زا  معا  ناتسرل  نهآ  هار  لک  هرادا  ات  یبناج  اه ی  هنیزه  هیلک.یتسویپ  حرش  ربارب  یوشک  رورس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ریخم  تاداهنشیپ  هیلک  در  لوبق و  رد  لک  هرادا  نیا.دشاب 

6881837357 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  نهآ  هار  لک  هرادا  یرادا  نامتخاس  نهآ  هار  خ  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43294295-066  ، 43229987-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43229986-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HP 8TB SAS 12G 7.2K LFF PART NUMBER 81920 1 -B2 1HP 8TB SAS 12G 7.2K LFF PART NUMBER 81920 1 -B2 1 رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 20120 1

.یتسویپ .یتسویپ حرش   حرش ربارب   ربارب یوشک   یوشک رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 202202

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

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

زا 187 ھحفص 147 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/x8js5e6w37dbr?user=37505&ntc=6314012
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6314012?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/plwvvsy5qquuf?user=37505&ntc=6314262
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6314262?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6314299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یتسویپ   LOM رد یمالعا  یاه  Part Number قبط اقیقد  رورس  تاعطق   HPE ProLiant DL380 Gen10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000208 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ لس  شیک  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   ProLiant DL380 لدم  Gen10 هنایار رورس  الاک :  مان 

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

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات دروم  لبمسا   ) .دشاب  PACK تروصب تاعطق  یمامت  دشاب 2 . یتسویپ   LOM رد یمالعا  یاه  Part Number قبط اقیقد  رورس  تاعطق  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یمازلا و  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  تبث  هدنشورف ،  اب  لمح  هیارک  دابآ  سراپ  هاگدورف  رد  لیوحت  تسین - )

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31457000-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6314322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روهآ سدنهم  یاقآ  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  ( دشاب یم  هباشم  دکناریا  ) تسویپ تاصخشم  اب  رورس  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامن لصاح  سامت   09124036241

1101030072000026 زاین :  هرامش 
ناتسرل ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامن هعجارم  تسویپ  هب  و.دیریگب  سامت  روهآ  سدنهم  یاقآ  اب  تمیق  مالعا  زا  لبق  أفطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813833946 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  - ییاضر ناوریشونا  دیهش  نادیم  دابآ - مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33319449-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329023-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تاعطق   تاعطق   HPE ProLiant DL380 Gen10HPE ProLiant DL380 Gen10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 203203

رورس رورس ددع   ددع کیکی   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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قرش نهآ  هار  لک  هرادا  ناریا -  یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6314420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  یتسویپ  تاصخشم  قبط  یربا  تخاس  ریز  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دش دهاوخن  ظاحل  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  ای  تمیق  داهنشیپ  هگرب  افطل 
1101001460000383 زاین :  هرامش 
قرش 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 : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لک  هرادا  رابنا  ات  هدش  یرادیرخ  یالاک  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

یراک زور  یط 30  هطوبرم  سانشراک  دات  لاسرا و  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ 

9791135555 یتسپ :  دک  قرش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  هدازماما  نادیم  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32831010-056  ، 32812299-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32813286-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریغ ریغ ردرد   ددرگ   ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ایای   تمیق   تمیق داهنشیپ   داهنشیپ هگرب   هگرب افطل   افطل هاگتسد   هاگتسد کیکی   یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یربا   یربا تخاس   تخاس ریز   ریز رورس   رورس ناونع : : ناونع
دشدش دهاوخن   دهاوخن ظاحل   ظاحل یداهنشیپ   یداهنشیپ غلبم   غلبم تروص   تروص نیا   نیا

205205
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6314426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2.4T رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934001226 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  یرون 09166174047  سدنهم  بانجاب  ییامنهارو  لاوس  هنوگره  تهج   - دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  لیوحتو  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف

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

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

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

ربیف6312385 زا  معا  اه  لباک  هیلک   - POE تروپ چیئوس 24  زاس -  هریخذ  متسیس  یپ -  چا  یزکرم  رورس 
یرطاب هارمه  هب   UPS اه -  لدبم  اهردوکنا و  اهدروک ، چپ  اه  لنپ  چپ  قرب و  هکبش ، یرون ، 

هطوبرم یاه 

هحفص 130) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هبعش6312426 سا  یپ  وی  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  لیمکت  یتایلمع  هحفص 51)همانرب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6312480( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا   ) اتنپس رورس  هحفص 31)سکف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هبعش6312668 سا  یپ  وی  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  لیمکت  یتایلمع  هحفص 51)همانرب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هنایار6312705 هحفص 138)رورس  رورس  ( رورس

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

رورس6312791 هاگتسد  کی  تازیهجت  هحفص 138)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6312797ORGINAL تروص هب  دراه  ددع  هارمه 16 هب  G9-DL380 لدم هحفص 138)رورس  رورس  ( رورس

2 .42 .4TT رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 206206
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قبط6312879 هاگتسد  کی  ( Ram128-CPU2X22Core-hard 4TB  ) تاصخشم اب   HP رورس
تسویپ تسیل 

هحفص 138) رورس  ( رورس

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

رورس6312883 تیاباگیگ  هحفص 138)مر 16  رورس  ( رورس

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

رورس6312993 قاتا  صوصخم  قیرح  دض  تقرس و  دض  رد  بصن  ارجا و  هحفص 15)دیرخ و  قیرح  ( قیرح

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

یربا6313045 تخاسریز   G10 رورس هحفص 138)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6313049 یاه  قاتا  اه و  نامتخاس  قیرح  ءافطاو  مالعا  یرادهگنو  سیورس  هباشم  دک  ناریا 
هعبات بعش  یاه  نامتخاس  لک و  هرادا 

هحفص 15) قیرح  ( قیرح

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

تسویپ6313246 تسیل  قبط   HPG10 هحفص 138)رورس رورس  ( رورس

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

63132902TR و , 600G هحفص 138)رورسدراه رورس  ( رورس

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

یزکرم6313365 رورس  هارمه  هب  یهاگتسیا  میس  یب  تاملاکم  طبض  هاگتسد  هحفص 138)دیرخ  رورس  ( رورس

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

ددع6313527 رپما 8  تلو 65  یرطاب 12  ددع  تاو 32  تلو 150  یرطاب 12   .. هباشم دک  هحفص 138)ناریا  رورس  ( رورس

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

6313591hp g11 رورس هاگتسد  هحفص 138)کی  رورس  ( رورس

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

یبناج6313722 تازیهجت  رورس و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 138)هصقانم  رورس  ( رورس

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

هنایار6313741 هحفص 138)رورس  رورس  ( رورس

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

هنایار6313788 هحفص 138)رورس  رورس  ( رورس

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

یبناج6313910 تازیهجت  رورس و  هحفص 138)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6314012HP 8TB SAS 12G 7.2K LFF PART NUMBER 819201-B21 رورس هحفص 138)دراه  رورس  ( رورس

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

6314023unity 480 DPE 25x2.5(130 هحفص زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس6314159 قاتا  قیرح  افطا  هحفص 51)نالعا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

.یتسویپ6314262 حرش  ربارب  یوشک  رورس  هحفص 138)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6314299 تاعطق   HPE ProLiant DL380 Gen10 هحفص 138)رورس رورس  ( رورس

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

رورس6314322 ددع  کی  هحفص 138)دیرخ  رورس  ( رورس

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

ای6314420 تمیق  داهنشیپ  هگرب  افطل  هاگتسد  کی  یتسویپ  تاصخشم  قبط  یربا  تخاس  ریز  رورس 
دش دهاوخن  ظاحل  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ 

هحفص 138) رورس  ( رورس

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

63144262.4T رورس هحفص 138)دراه  رورس  ( رورس

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

6314503ASUS Server RS700-E10-RS12U(63 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6312371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم و  قبط  تعرس  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001487 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
رازف هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   IC CONTROLS هدنزاس عجرم   IC CONTROLS یتراجت مان  لدم 614  نیالنآ   pH یریگ هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

زیهجت
ددع 5 دادعت : 

1402/03/31 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعرس تعرس روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 207207
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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   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52462949 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/03هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ تیفیک  یاهروسنس  رگشیامن  لوژام و  هاگتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ تیفیک   تیفیک یاهروسنس   یاهروسنس رگشیامن   رگشیامن وو   لوژام   لوژام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 208208
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( مهدزای هاگشیالاپ   ) یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   " Flame Sensor 244 زاسراکشآ "  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000433 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   HAMAMATSU هدنزاس عجرم   IP65 تظافح هجرد   C10807R2868 لدم  flame detector هعشا زاسراکشآ  الاک :  مان 

ناگنهاگ کدی  مارها  شواک  یسدنهم  ینف  هدننک 
ددع 96 دادعت : 

1402/02/20 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم  "  " Flame Sensor 244Flame Sensor 244 زاسراکشآ "  "  زاسراکشآ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 209209
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هجراخ روما  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6313713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برد 6 لفق  ددع * یتناس 1  لیتسا 80  برد  ددع * کیلوارت  ابر  نهآ  روسنس  * ددع کی  تاو  ولیک  روسناسآ 11  نایرآ  نامرف  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع

1201000007000526 زاین :  هرامش 
هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 

ددع برد 6  لفق  ددع * یتناس 1  لیتسا 80  برد  ددع * کیلوارت  ابر  نهآ  روسنس  * ددع کی  تاو  ولیک  روسناسآ 11  نایرآ  نامرف  ولبات  - 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دکناریا * یلک تروصب  طقف  تمیق  * هدوزفا شزرا  یهاوگ  یاراد  سانشراک * دات  دروم  هدنشورف * هدهعب  لحم  رد  لیوحت  ههام *  ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  در  تسین و  لوبق  دروم  هباشم 

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153694-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

66 برد   برد لفق   لفق ددع * * ددع   11 یتناس   یتناس   8080 لیتسا   لیتسا برد   برد ددع * * ددع کیلوارت   کیلوارت ابر   ابر نهآ   نهآ روسنس   روسنس ** ددع ددع کیکی   تاو   تاو ولیک   ولیک   1 11 1 روسناسآ   روسناسآ نایرآ   نایرآ نامرف   نامرف ولبات   ولبات ناونع : : ناونع
ددع ددع

2 102 10
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6313903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  انمض  تسویپ  تسیل  اب  قباطم  لباک ,  اواکانیش و  روسنس  هارمهب  اواکانیش  رسویدسنارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001489 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناینب اکرآ  یناگرزاب  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   WL-142K05L لدم یتعنص  یکیرتکلا  جنس  شاعترا  الاک :  مان 

تعنص
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/03/31 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا  انمض.دشابیم  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  حرش  رادقم و  دادعت و  رظن  زا  یتسیاب  یلاسرا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444423-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

virdiAc 2100 pluse لدم سکمیات  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090210000017 زاین :  هرامش 

تفت ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دادماب هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI AC2100 PLUS یتراجت مان   AC2100 plus لدم تراک  تشگنا و  رثا  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

داگراساپ تعنص 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

virdiAc 2100 pluse لدم سکمیات  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8991683385 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  یتشهب  دیهش  راولب  تفت  تفت ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633012-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا انمض   انمض تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم لباک ,  ,  لباک وو   اواکانیش   اواکانیش روسنس   روسنس هارمهب   هارمهب اواکانیش   اواکانیش رسویدسنارت   رسویدسنارت ناونع : : ناونع 2 112 1 1

virdiAc 2 100  plusevirdiAc 2 100  pluse لدم   لدم سکمیات   سکمیات هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2 122 12
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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

تعرس6312371 هحفص 152)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

بآ6312378 تیفیک  یاهروسنس  رگشیامن  لوژام و  هحفص 152)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

ددع6312602 هارمه 300  هب  تارادا  یامد  شیاپ  ءایشا  تنرتنیا  یو  تیگ  ددع  هحفص 63)25  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هیهت و6312961 اب  هارمه  یبذچ  یاه  رلیچ  مویکووتا  چرپ و  وتا  جیکپ  یکیفارگ  یحارط  یسیون و  همانرب 
الخ روسنس  رازفا hookup و  تخس  نیمات 

هحفص 31) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6313266 حرش  قباطم   " Flame Sensor 244 زاسراکشآ "  هحفص 152)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

برد6313713 ددع * کیلوارت  ابر  نهآ  روسنس  * ددع کی  تاو  ولیک  روسناسآ 11  نایرآ  نامرف  ولبات 
ددع برد 6  لفق  ددع * یتناس 1  لیتسا 80 

هحفص 152) روسنس  ( روسنس

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

هحفص 51)بایدود6313792 قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناریا6313903 انمض  تسویپ  تسیل  اب  قباطم  لباک ,  اواکانیش و  روسنس  هارمهب  اواکانیش  رسویدسنارت 
دشابیم هباشم  دک 

هحفص 152) روسنس  ( روسنس

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

6314205virdiAc 2100 pluse لدم سکمیات  هحفص 152)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6312977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نغور راشف  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002963 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SOLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   SOLAR یتراجت مان   MD1-CU لدم یکیرتکلا  راشف  فالتخا  چیئوس  الاک :  مان 

ماس راک  بسک و  ناشیدناون 
ددع 4 دادعت : 

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

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

06134177087

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

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

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نغور نغور راشف   راشف چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2 132 13

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

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

زا 187 ھحفص 158 
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مق یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6313962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پات پل  هاگتسد  کی  هکبش و  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001069000005 زاین :  هرامش 

مق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لودج  حرش  هب  گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  هکبش و  بایریسم  دروبیک ، ددع  هس  پات ، پل  هاگتسد  کی  دیرخ  - 

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

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

هنازخ قاروا  رابتعا ، نیمات  لحم  .دشاب  زاین  دروم  یاهالاک  هیلک  ظاحل  اب  یداهنشیپ  غلبم  .دشاب  یم  تسویپ  لودج  حرش  هب  لماک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  سامت 09191974768  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  .دشاب  یم  ازخا 101 )  ) دیسر 1404 رس  اب  یمالسا 

3715653184 یتسپ :  دک  کی ،  هرامش  هچوک  شبن  - رهشرود نابایخ  - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37199230-025  ، 37839093-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3789092-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  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 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

6314413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ربارب  اقیقد " یتارباخمو  ییویدار  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090604000009 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

لتایک هدننک  هضرع  عجرم  لتایک  یتراجت  مان   KSS200 لدم یتارباخم  چیئوس  تفاس  هدنیآ NGN/IMS و  لسن  یتارباخم  هکبش  تازیهجت  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  یزادنا  هارو  بصنو  هدوبربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  روکذمزایندروم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یرورض  هدوزفا  شزرارب  تایلام  یهاوگ  هئارا.دشاب  یم  یمازلا  هطوبرم  تیحالص  یاه  همانیهاوگو  یلغش  کرادم  هئارا 

6613714573 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  هپس  کناب  تیریدم  - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33247150-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33247150-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پات پات پلپل   هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   هکبش   هکبش مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 142 14

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ربارب   ربارب اقیقد " " اقیقد یتارباخمو   یتارباخمو ییویدار   ییویدار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 152 15

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

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

زا 187 ھحفص 159 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لباک6312351  - کیلوردیه نغور  پمپ   - یهاگشیامزآ جنسراشف  مگارفاید 8207  چیئوس -  تیمیل 
HDMI 1.4V

هحفص 63) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ربیف6312385 زا  معا  اه  لباک  هیلک   - POE تروپ چیئوس 24  زاس -  هریخذ  متسیس  یپ -  چا  یزکرم  رورس 
یرطاب هارمه  هب   UPS اه -  لدبم  اهردوکنا و  اهدروک ، چپ  اه  لنپ  چپ  قرب و  هکبش ، یرون ، 

هطوبرم یاه 

هحفص 130) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپدادعتو6312554 تاصخشمرباربربیف  تروپابرتورددع  چیئوس و12 عاونا  هاگتسد  22 دیرخ
تسا هباشمالاکدک 

هحفص 63) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسویپ6312590 مالعتسا  تاصخشم  قبط   CISCO WS C9200L-24T-4G-E وکسیس هحفص 63)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6312640CISCO 3850 WS-C3850-24XS-E هحفص 63)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرومم6312781 هحفص 63)شلف  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6312884 اتید  هحفص 63)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نغور6312977 راشف  هحفص 157)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

6312980cmr mini link 2 ft antena 23hz سل ریاو  تیاس  طابترا  هحفص 63)هاگتسد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرون6313958 ربیف   core هحفص 63)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

پات6313962 پل  هاگتسد  کی  هکبش و  مزاول  هحفص 157)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6314008 هکبش و  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 17)هصقانم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6314125 هحفص 63)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6314413 لیاف  ربارب  اقیقد " یتارباخمو  ییویدار  تازیهجت  هحفص 157)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

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

زا 187 ھحفص 160 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ....و  یچوس  لفق  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001799 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   ASSA ABLOY TESA هدنزاس عجرم   60x93 mm زیاس  CTGOAPT80CR لدم مویناتیت  سنج  زیوآ  لفق  الاک :  مان 

اهاط یروآ  نف  نازاتشیپ 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: 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

6312640CISCO 3850 WS-C3850-24XS-E هحفص 63)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ریواصت 631298131 طبض  هاگتسد  هتسب 1  رادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 62  هار  بصن و  دیرخ 
هناخراک زاین  دروم  چوس  هاگتسد 

هحفص 25) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چوس6314518 هکبش و  تازیهجت  هحفص 17)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یچوس6314686 لفق  هحفص 161)نیمات  چوس  ( چوس

یچوس یچوس لفق   لفق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2 162 16

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

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

زا 187 ھحفص 161 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: 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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعتب 20  ریاف  یلپمآ  ددع و  دادعتب 20  یروتکرفر  ید  یا  لا  تلو  نادرگ 12  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000255 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
DC یتراجت مان   PA2400 لدم یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   NSHN-5 باهش لدم  یروتکلفر  نادرگ  غارچ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هیارا  تاحیضوت  یتسویپ و  کرادم  ساسا  رب  یتسیاب  ناگدنشورف  تسا و  هدش  باختنا  یضرف  تروصب  اهالاک  مان  دک و  تاصخشم ،  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا روهمم  تروصب  تسیل  رودنو  تیوضع  روتکاف و  شیپ  مالعتسا ،  گرب  یتسویپ ،  تاصخشم  ندومن  همیمض  . 2 .دنیامن تمیق  هئارا  هب  مادقا 

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998611-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع6313754 دادعتب 20  ریاف  یلپمآ  ددع و  دادعتب 20  یروتکرفر  ید  یا  لا  تلو  نادرگ 12  هحفص 162)غارچ  توص  ( توص

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

6313832 - نیبرود هیاپ  نفورکیم -  میس  یب  هدنتسف  نیبرود -  زنل  یرادربملیف -  نیبرود  دیرخ : 
میساب نوفده 

هحفص 25) نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ددع ددع   2 020 دادعتب   دادعتب ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ وو   ددع   ددع   2 020 دادعتب   دادعتب یروتکرفر   یروتکرفر یدید   یایا   لالا   تلو   تلو   1212 نادرگ   نادرگ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 2 172 17
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دزی ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6312639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 10  تسویپ  تاصخشم  لیاف  قبط  دیلک  هحفص  سوم.روتینام.سیک و  لماش  لماک  هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090218000079 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تشادهب  زکرمو  یتشادهب  روما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نابات تعنص  نیترآ  هدننک  هضرع  عجرم   SOLMATE یتراجت مان   SKU1 لدم لماک  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم گربرس و  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ.دننک  تکرش  مالعتسا  نیا  رد  دنناوت  یم  زوجم  یاراد  ناگدننک  نیمات  مامتو  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک.ددرگ  یم  لاطبا  تروصنیا  ریغ  رد.دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  تکرش 

8916188637 یتسپ :  دک  یتشادهب ،  تنواعم  (ع ) اضر ماما  یشزومآ  عمنجم  ، وجشناد راولب  ، نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238555-035  ، 36232360-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36289741-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رسناک یرگلابرغ  دحاو  ارهزلا س و  ینامرد  یشزوما و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6312689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- روتکافو الاک  لیوحت  زادعب  یدقن  تخادرپ  - هباشم دک  ناریا  فارگونپاکاب - هارمه  یراوید  هیاپابرتماراپ  لوف  یکشزپ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه   - یمازلا دمیآ 
1101091860000272 زاین :  هرامش 

رسناک یرگلابرغ  دحاو  و  ارهزلا س   ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   NOVIN S1800 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5138665793 یتسپ :  دک  ارهزلا ،  ینامرد  یشزوما  زکرم  لامش  غاب  هار  راهچ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35539161-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35566449-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیلک دیلک هحفص   هحفص وو   سوم.روتینام.سیک   سوم.روتینام.سیک لماش   لماش لماک   لماک هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 2 182 18

-- روتکافو روتکافو الاک   الاک لیوحت   لیوحت زادعب   زادعب یدقن   یدقن تخادرپ   تخادرپ -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا فارگونپاکاب - - فارگونپاکاب هارمه   هارمه یراوید   یراوید هیاپابرتماراپ   هیاپابرتماراپ لوف   لوف یکشزپ   یکشزپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح هنیزه   هنیزه  - - یمازلا یمازلا دمیآ   دمیآ

2 192 19
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6312766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) رتویپماک متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257004031 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 832  یا  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   RICOH هدنزاس عجرم   SP-4510 DN لدم هراک  کت  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

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

SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Silik 9300 لدم دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Sili 406XT لدم لاکیتپا  سوام  الاک :  مان 

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

ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا یهاوگ  دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - یدقن  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  ینادزی ) یاقآ   ) هرامش 09153848536 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34221222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 220220
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جنگ هعلق  ناتسرهش  یادهش  ناتسرامیب   :: 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

6312772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد تدوع  سنج  تریاغم  تروص  رد  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام 09162539462 خس  تخادرپدوشیم 

1101093690000072 زاین :  هرامش 
جنگ هعلق  جنگ  هعلق  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
جنگ هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام خس  تخادرپدوشیم  هداد  تدوع  سنج  تریاغم  تروص  رد  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09162539462

7894139484 یتسپ :  دک  جنگ ،  هعلق  یادهش  ناتسرامیب  نایسراپ  لته  زادعب  یولع  راولب  جنگ - هعلق   - نامرک جنگ ،  هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43391419-034  ، 43391525-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43391065-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin   2222 زیاس   زیاس   LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 22 122 1
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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 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

6313473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090395000090 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 

( ددع هس  )tl-wn722n لدم یاف  یاو  لگناد 
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 222222
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تشدکاپ یناما  رتکد  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6313552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع رب  الاک  لاسرا  هنیزه.دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارادشاب  یناریا  الماک  الاک  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ، چنیا روتینام 32  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف 

1101094517000035 زاین :  هرامش 
تشدکاپ ینامارتکد  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  N1740 لدم  in 17 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یم هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه.دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارادشاب  یناریا  الماک  الاک  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ، چنیا روتینام 32   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09125735288 .دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 7  ، دشاب

3391453967 یتسپ :  دک  ینیهم ،  دیهش  نابایخ  یرادرهش  تشپ  تشدکاپ  ناتسرهش  نارهت  تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36040011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36025969-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6313599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هدهع ربرب   الاک   الاک لاسرا   لاسرا هنیزه.دشاب   هنیزه.دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارادشاب   هئارادشاب یناریا   یناریا الماک   الماک الاک   الاک ،، تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ،، چنیا چنیا   3232 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف

223223

ناوخدکراب ناوخدکراب -- لاتیجید لاتیجید دپدپ   -- مکمک بوبو   -- روتینام روتینام -- رنکسا رنکسا -- رگپاچ رگپاچ -- سیک سیک -- دروبردام دروبردام ناونع : : ناونع 224224
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ناوخدکراب - لاتیجید دپ  - مک بو  - روتینام - رنکسا - رگپاچ - سیک - دروبردام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  DATA SHEET تاصخشم قباطم 

1101092134001455 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرادا یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   LASER JET PRO M1132 لدم یرزیل  راگنرود  یپک و  رنکسا و  رگپاچ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
HP COMPANY هدنزاس عجرم  ناریا 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اریو  دنپس  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم   GRAPHON 4400 لدم  DATALOGIC ناوخ دکراب  رنکسا  الاک :  مان 
اریو دنپس 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

روپ ناحیر  نمحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وکست  یتراجت  مان   TMO لدم هنایار  سوم  یبط  دپ  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

یمیهاربا هموصعم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2410  دیفس  هایس و  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   OFFICEJET-6000/6100 لدم هراک  کت  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

روبص یلع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN هدنزاس عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   ORAMAN لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
این یرماث  میرم  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   in 14 زیاس  UX50 لدم هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

وسارف هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FC-2300 لدم یکشم   USB مک بو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA هدنزاس عجرم   MBS-4680 لدم ناوخ  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  ملقره  تهج  یلام  ینفداهنشیپ و  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  -2

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  - 3
.دامن گنهامه  داژن 09156248604 مالغ  سدنهم  یاقآ  اب  ینف  تاداهنشیپ  یراذگراب  زا  لبق  -4

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6313677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم دیئات  دروم  زین  هباشم  یالاک  دک  ناریا   ) ینف تاصخشم  تساوخرد و  قباطم  سیپ  روتینام و  اب  کوشورتکلا  هاگتسد   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دشاب

1101096446000408 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   RELIVE DM5 لدم رامیب  ایحا  یبلق  کوشورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968644871 یتسپ :  دک   ، 36 کالپ یمارهب  کباب  دیهش  هچوک  رفظ  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   دیئات   دیئات دروم   دروم زین   زین هباشم   هباشم یالاک   یالاک دکدک   ناریا   ناریا  ) ) ینف ینف تاصخشم   تاصخشم وو   تساوخرد   تساوخرد قباطم   قباطم سیپ   سیپ وو   روتینام   روتینام اباب   کوشورتکلا   کوشورتکلا هاگتسد   هاگتسد   55 ناونع : : ناونع
((

225225
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رهشمالسا ع )  ) اضر 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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف رد  تاصخشم  - ناتسرامیبرابنارد لیوحت  - هباشم دک  ناریا  چنیا -  42- ددع زاین 4  رادقم  - یناریا راظتنا  نلاس  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101090319000606 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   L4200A لدم  in 42 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  تاصخشم  - ناتسرامیبرابنارد لیوحت  - هباشم دک  ناریا  چنیا -  42- ددع زاین 4  رادقم  - یناریا راظتنا  نلاس  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6313820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یناریا راظتنا   راظتنا نلاس   نلاس روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 226226

یایا هفرح   هفرح وو   ینف   ینف زکرم   زکرم یاهرتویپماک   یاهرتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 227227

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت هرامش 2  یا  هفرح  ینف و  زکرم  یاهرتویپماک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000039000084 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

یدمحاریم بنیز  هدننک  هضرع  عجرم   MUSHREF TRADING L L L یتراجت مان   15x30x80 cm زیاس  MUSHREF لدم روتکژرپ  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 
یریپ تفه 

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

وکین سراف  ناگنازرف  هدننک  هضرع  عجرم   ACER یتراجت مان   P1200B لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
رواشم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   A4TECH هدنزاس عجرم   A4TECH یتراجت مان   3100N لدم هنایار  سوام  دروبیک و  تس  الاک :  مان 

داسرف رتسگ  طابترا 
تس 12 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
دامع تراجت  هژیوآ  هدننک  هضرع  عجرم   APPLE یتراجت مان   MD لدم پاتکسد  هنایار  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب  دهاوخ  یمالسا " هنازخ  دانسا   " لحم زا  ، دیرخ غلبم  مامت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  هرادا  ات  لاسرا  یریگراب و  لمح و  هنیزه 

.دوب دهاوخ  سانجا  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  هدنشورف 30  هب  قاروا  تخادرپ  تدم  لقادح 
09124: مود سامت  هرامش 

5194619888 یتسپ :  دک  کلمارق ، )  ) تدح نابایخ و  لوا  رگراک  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32859364-041  ، 32898931-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32898944-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  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 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

6313957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  لودج  تسویپ  هب  رتویپماک  تاعطق  دیرخ.دشاب  یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگنهامه 09154124329 تهج  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

1101001533000098 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   20SN24 لدم  in 20 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تاصخشم  لودج  تسویپ  هب  رتویپماک  تاعطق  دیرخ.دشاب  یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09154124329 تهج  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

9146615414 یتسپ :  دک  ولیس ،  هارراهچ  بالط -  یوک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32722019-051  ، 32709011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32735481-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متاخ نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6313973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک رتویپماک تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 228228

رتنیرپ رتنیرپ لبیل   لبیل نویزیولت -  -  نویزیولت رتنیرپ -  -  رتنیرپ وو   هنایار   هنایار تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 229229

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالس  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب 09133739053 یم  (2  ) یاهتسیل قبط  سانجا   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101090214000020 زاین :  هرامش 
متاخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   GREEN هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   GKM 305 لدم هنایار  راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

روپ ناحیر  نمحرلادبع 
تس 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نیرفآ یتیگ  نایوجهر  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TLP 75X110 لدم نز  لبیل  رتنیرپ  نوبیر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
ادلی نیرآ  دالوف  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP LaserJet Pro 400 M401dn printer لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

شیک جوم  دیپس  تکرش  زا   95LEL32LCD TV لدم  in 32 زیاس  LCD نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8988138913 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش   - ماما نابایخ  متاخ -  ناتسرهش  متاخ ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32573501-035  ، 32572356-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32573474-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6313990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساپس.دوش یراذگ  تمیق  تسویپ  یاهلیاف  قبط  هرادا  نیا  یتساوخرد  یاهالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000312 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   MS3 لدم روتینام  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 

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

یپ چا  هدنزاس  عجرم  ییازریم  نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یپ  چا  یتراجت  مان   M26nw لدم دیفس  هایس و  یرزیل  هراک  هس  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

.دوش  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  تسویپ  یاهلیاف 
.ددرگ یم  تمیق  لاطبا  بجوم  هاگشورف  تکرش و  کرادم  تسویپ  مدع 

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا هنایار   هنایار رگپاچ -  -  رگپاچ روتینام   - - روتینام کیمونوگرا   کیمونوگرا هدنرادهگن   هدنرادهگن هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 230230

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  رد  کی  هرامش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6314022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  یتناراگ  لمح و  بصن و  هنیزه  یلخاد .  دیلوت  سانجا  هیلک  تسویپ .  ینف  تاصخشم  قبط  یرتویپماک  سانجا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  یمازلا  الاک  هنومن  لاسرا  هدننک و  نیمات 

1101092953000022 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  کی  هرامش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

یلودبع ریما  هدنزاس  عجرم  یلودبع  ریما  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  اوآ  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک  امیت  ناروف  هدننک  هضرع  عجرم  امیت  ناروف  هدنزاس  عجرم  نورته  یتراجت  مان   Mi350U لدم  Miter i3 رتویپماک ینیم  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

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

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

1401/12/06 زاین :  خیرات 
باهش هدننک  هضرع  عجرم  باهش  هدنزاس  عجرم  باهش  یتراجت  مان   LED50SHV26UFL لدم  in 50 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

44796270-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin   5050 زیاس   زیاس   LEDLED  نویزیولت نویزیولت یرتویپماک -  -  یرتویپماک سانجا   سانجا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 231231
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ناجیابرذآ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6314111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ASUS VG 328 H1B  : لدم  HDMI یدورو اب  چنیا  روتینام 32  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنبکآ ون و  تروصب  یلصا  یتناراگ  اب 

1101093266001138 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وسارف هنایار  عیانص  هدنزاس  عجرم  وسارف  هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  سوسیا  یتراجت  مان   VG279QM لدم  in 27 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

52246913-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنبکآ دنبکآ وو   ونون   تروصب   تروصب یلصا   یلصا یتناراگ   یتناراگ اباب     ASUS VG 328 H1BASUS VG 328 H1B  : : لدم لدم   HDMIHDMI یدورو   یدورو اباب   چنیا   چنیا   3232 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 232232
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یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: 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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6314198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه لباک  ششوپ  هارمهب  ییاتود  رسوید  سنارت  ماد  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000775 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
شجنس اتآ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   METCO هدنزاس عجرم   FMT یتراجت مان   DOUBLE لدم یبلق  گنیروتینام  رسویدسنرت  تس  الاک :  مان 

بط
تس 200 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییاتود رسوید  سنارت  ماد  ههام / هیوست 6  هباشم /  دک  دشاب /  یم  ددع  ساسا  رب  دادعت  تسا / .  یمازلا   IRC دک یواح  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دهد ششوپ  یتسیاب  ار  زکرم  زاین  دروم  یاه  لباک  یمامت  هدنرب  تسه /  زاین  دروم 

5166615573 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373938-041  ، 3337771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

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 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

6314275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رتنس  اتید  گنیروتینام  متسیس  تهج  لاو  ویدیو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000589 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگدورف الاک  لیوحت  لحم  / دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  یمامت  / هاگتسد لاو 1  ویدیو  رلرتنک  / هاگتسد چنیا 4  لاو 55  ویدیو  لنپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 / یشیورد دیرخ  سانشراک  / حایس یاقا   61024236/ دشاب تسویپ  تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  تسیابیم  الاک  / دشابیم دابارهم 

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه لباک   لباک ششوپ   ششوپ هارمهب   هارمهب ییاتود   ییاتود رسوید   رسوید سنارت   سنارت ماد   ماد تستس   ناونع : : ناونع 233233

رتنس رتنس اتید   اتید گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس تهج   تهج لاو   لاو ویدیو   ویدیو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 234234

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا هقطنم  بعش  تیریدم  هپس -  کناب   :: 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

6314348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیو سکیا  دنرب  ید  یا  لا  چنیا  روتینام 24  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دریذپ یم  تروص  کناب  کیتامروفنا  هریاد  دات  زا  سپ  تخادرپ  هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

1101004658000065 زاین :  هرامش 
زربلا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   BX2485 PLUS لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3158843184 یتسپ :  دک  یلامش ،  هدکشناد  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32743999-026  ، 32407469-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32219547-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدید یایا   لالا   چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 235235

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  روتینام  سیک و  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000016000154 زاین :  هرامش 

روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   1942S/M لدم  in 19 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Trio لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دیئامرف لصاح  سامت  یرهاط  یضترم  یاقآ  سامت 43673989  هرامش  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا شورف  زوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا 

1416644361 یتسپ :  دک  روشک ،  یضارا  روما  نامزاس   ، 1 کالپ راهب ،  ءارعشلا  کلم  نابایخ  یادتبا  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 236236
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تشاب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6314424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  امتح  یتسویپ  فیدر  اب 11  هارمه  روتینام  ددع  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030468000088 زاین :  هرامش 

تشاب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   BX2485 PLUS لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

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

دشاب یت  یآ  دحاو  دات  دروم  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  دشابیم  الاک ) لیوحت  زادب  ) دشابیم یدقن  تروص  هب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7588139815 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  داتس  افش  نابایخ  یاهتنا  تشاب   تشاب ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2620256-074  ، 32620736-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36260257-074 :: 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

دیلک6312639 هحفص  سوم.روتینام.سیک و  لماش  لماک  هحفص 162)هنایار  روتینام  ( روتینام

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

تخادرپ6312689 - هباشم دک  ناریا  فارگونپاکاب - هارمه  یراوید  هیاپابرتماراپ  لوف  یکشزپ  روتینام 
هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه   - یمازلا دمیآ  - روتکافو الاک  لیوحت  زادعب  یدقن 

هحفص 162) روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6312766 هحفص 162)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

6312772in 22 زیاس  LCD هحفص 162)روتینام روتینام  ( روتینام

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

سنارت6313011 یور  بصن  تیلباق  اب  کیدتاک  تظافح  گنیروتینام  لرتنک و  متسیس  بصن  هیهت و 
بآ لاقتنا  طخ  هاگتسیا  رد 8  اهریافیتکر 

هحفص 46) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

631303665XVTS200UK لدم چنیا  زیاس 65  دنمشوه  یسمل  هحفص  هحفص 46)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لیلقت6313098 یاههاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  رازفا  مرن  تازیهجت و  تشادهگن  ریمعت و  تامدخ 
یریگ هزادنا  راشف و 

هحفص 10) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

فیدر فیدر   1 11 1 اباب   هارمه   هارمه روتینام   روتینام ددع   ددع دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 237237
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یرتویپماک6313473 هحفص 162)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

یم6313552 یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارادشاب  یناریا  الماک  الاک  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ، چنیا روتینام 32 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه.دشاب 

هحفص 162) روتینام  ( روتینام

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

ناوخدکراب6313599 - لاتیجید دپ  - مک بو  - روتینام - رنکسا - رگپاچ - سیک - هحفص 162)دروبردام روتینام  ( روتینام

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

دک6313677 ناریا   ) ینف تاصخشم  تساوخرد و  قباطم  سیپ  روتینام و  اب  کوشورتکلا  هاگتسد   5
 ( دشاب یم  دیئات  دروم  زین  هباشم  یالاک 

هحفص 162) روتینام  ( روتینام

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

یناریا6313746 راظتنا  نلاس  هحفص 162)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یا6313820 هفرح  ینف و  زکرم  یاهرتویپماک  هحفص 162)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یا6313951 هنایار  تازیهجت  هحفص 63)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتویپماک6313957 تاعطق  هحفص 162)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ6313973 لبیل  نویزیولت -  رتنیرپ -  هنایار و  هحفص 162)تاعطق  روتینام  ( روتینام

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

یرادا6313990 هنایار  رگپاچ -  روتینام  - کیمونوگرا  هدنرادهگن  هحفص 162)هیاپ  روتینام  ( روتینام

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

6314022in 50 زیاس  LED نویزیولت یرتویپماک -  سانجا  هحفص 162)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

ون6314111 تروصب  یلصا  یتناراگ  اب   ASUS VG 328 H1B  : لدم  HDMI یدورو اب  چنیا  روتینام 32 
دنبکآ و 

هحفص 162) روتینام  ( روتینام

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

اه6314198 لباک  ششوپ  هارمهب  ییاتود  رسوید  سنارت  ماد  هحفص 162)تس  روتینام  ( روتینام

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

رتنس6314275 اتید  گنیروتینام  متسیس  تهج  لاو  ویدیو  هحفص 162)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

ید6314348 یا  لا  چنیا  روتینام 24  ددع  هحفص 162)کی  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6314356 هحفص 162)سیک و  روتینام  ( روتینام

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

فیدر6314424 اب 11  هارمه  روتینام  ددع  هحفص 162)دیرخ 3  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش6312331 یریوصت  شیاپ  هژورپ  مود  زاف  هحفص 21)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم6312465 نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 100)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6312770 رادم  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 100)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6313193 یاه  نیبرود  ینابیتشپ  هحفص 25)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یراذگراب6314063  . تسویپ تسیل  قبط  - تسا هباشمدک  ناریا  - ...هتسبرادم نیبرود  یرادهگن 
تسا یمازلاروتکاف 

هحفص 100) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6314359 نیبرود  هژورپ  یارجا  هحفص 100)زیهجت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6314362 نیبرود  هژورپ  یارجا  هحفص 100)زیهجت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6314586 نیبرود  یکینورتکلا  هحفص 100)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454932 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/13هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینوم تراظن SVC و  متسیس  رتویپماک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

روتینوم  :: 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

روتینوم6312404 تراظن SVC و  متسیس  هحفص 182)رتویپماک  روتینوم  ( روتینوم

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روتینوم روتینوم وو     SVCSVC  تراظن تراظن متسیس   متسیس رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 238238
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مرکا لوسر  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6312359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگیم هئارا  تسویپ  هب  یلک  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094841000191 زاین :  هرامش 

نارهت مرکا ص   لوسر  ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  هجو 7  تخادرپ  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن هئارا  میظنت و  هدش  صخشم  نامز  تدم  هب  تبسن  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  افطل 
دشاب یم  یمازلا  هدنرب  مالعا  مزال و  یاه  یگنهامه  ماجنا  تهج  روتکاف  شیپ  هئارا 

1445613131 یتسپ :  دک  مرکا ،  لوسر  ترضح  ناتسرامیب  شیاین  ناخراتس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64352116-021  ، 64359-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

64351-021 :: 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

هیاپ6312359 میساب  روش  نفورکیم  ینوبیرت / یزاغ  ندرگ  نورفکیم  روتکژورپ / وئدیو   EB-X60
درب تیاو  هتخت  شر  لدم  درباسآ  لدم  یزیمور  نفورکیم 

هحفص 183) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

کیتورکیمرتور6312467 رتنیرپ و  هحفص 63)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6312480( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا   ) اتنپس رورس  هحفص 31)سکف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6312788wendia pobG6 رازبا ناربراک  سنسیال  ددع  هحفص 31)دیرخ 30  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لیلقت6313098 یاههاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  رازفا  مرن  تازیهجت و  تشادهگن  ریمعت و  تامدخ 
یریگ هزادنا  راشف و 

هحفص 10) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رهم.تسا و6313241 یمازلا  نآ  دافم  هیلک  تیاعر  هدوب و  تسویپ  لیاف  تامازلا  قباطم  یتسیاب  الا 
 ، تسا یمازلا  هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  لودج  لیمکتوءاضما 

هحفص 100) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

شرشر لدم   لدم درباسآ   درباسآ لدم   لدم یزیمور   یزیمور نفورکیم   نفورکیم هیاپ   هیاپ میساب   میساب روش   روش نفورکیم   نفورکیم ینوبیرت / / ینوبیرت یزاغ   یزاغ ندرگ   ندرگ نورفکیم   نورفکیم روتکژورپ / / روتکژورپ وئدیو   وئدیو   EB-X60EB-X60 ناونع : : ناونع
درب درب تیاو   تیاو هتخت   هتخت

239239
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نک6313982 یآ  نیزرف  یکینورتکلا  نامزاس  رازفا  مرن  یتناراگ  همیب و  کارتشا  تراک  هحفص 31)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اب6314030 بو )  تحت  هچراپکی   ) یزاسرهش عماج  رازفا  مرن  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
هشیپ بسک و  دمآرد و  یزاسون -  اه -  نویسیمک  یزاسرهش -  یاه (  متسیس  ریز  لقادح 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه6314042 همانرب  لاوریاف  هب  طوبرم  یاهرازفا  مرن  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، 
یدربراک

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رد6314117 هدش  یزادنا  هار  بصن و  یباسحیذ ،  یا  هیامرس  لوقنم  لاوما  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ 
تسویپ دادرارق  دافم  قبط  مرفراک  لحم 

هحفص 31) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیاعر6314257  Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum sanbox
.تسیمازلا تسویپ  طیارش 

هحفص 31) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یشک6314347 هلول  زاس  هیبش   CANVAL هحفص 31)رازفامرن یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

تاعالطا6312409 یروانف  دحاو  یریوصت و  تراظن  زکرم  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، هحفص 100)دادرارق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6313631 تراظن  ویسپ  مالقا  هحفص 25)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکینورتکلا6313663 دنمشوه  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 25)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6313974 تراظن  هناماس  تخاسریز  بصن  تازیهجت و  هحفص 100)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6312531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژرپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001308 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ نایار  ناتسزوخ  یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-X31 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دوش هدهاشم  تسویپ  لیاف  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک کناب   :: 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

6313544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HD لوف  HDMI تروپ ود  یاراد   BENQ MH560 روتکژرپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001154000023 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
full HD اتید عون   BENQ هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  کیرتکلا  ردب  هدننک  هضرع  عجرم   BENQ یتراجت مان   MH560 روتکژورپ وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناشن هب  لاسرا  لمح و  هنیزه  هدوب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک   - HD لوف  HDMI تروپ ود  یاراد   BENQ MH560 روتکژرپ وئدیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  یزرواشک  کناب  تیریدم  یلعوب  هاگمارآ  نادیم  - نادمه

6516678767 یتسپ :  دک  یلعوب ،  هاگمارآ  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32514011-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32523531-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 240240

HDHD  لوف لوف   HDMIHDMI تروپ   تروپ ودود   یاراد   یاراد   BENQ MH560BENQ MH560 روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 241241
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژرپ6312531 هحفص 185)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

6313544HD لوف  HDMI تروپ ود  یاراد   BENQ MH560 روتکژرپ هحفص 185)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هیاپ6312359 میساب  روش  نفورکیم  ینوبیرت / یزاغ  ندرگ  نورفکیم  روتکژورپ / وئدیو   EB-X60
درب تیاو  هتخت  شر  لدم  درباسآ  لدم  یزیمور  نفورکیم 

هحفص 183) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

روتکژرپ6312531 هحفص 185)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

6313544HD لوف  HDMI تروپ ود  یاراد   BENQ MH560 روتکژرپ هحفص 185)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

یا6313820 هفرح  ینف و  زکرم  یاهرتویپماک  هحفص 162)دیرخ  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " 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

هطوبرم6314343 تاموزلم  کیفارت و  لرتنک  یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یارجا  بصن و  هحفص 21)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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