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

( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 18

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 20

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 24

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   292هکس ,940 , 000292 ,940 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   452رالد , 060452 تاراما060, تاراما مهرد   132مهرد ,400132 ,400

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   270هکس , 049,984270 , ایلارتسا049,984 ایلارتسا رالد   341رالد , 900341 , سیئوس900 سیئوس کنارف   537,000537,000کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 154,000هکس , 000154, 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع375,300375,300رالد ناتسبرع لایر   132لایر ,910132 ,910

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 103,500هکس , 000103,500 , وروی000 ژورن525,830525,830وروی ژورن نورک   48,30048نورک ,300

رایع رایع   1818 یالط   ,23,204یالط 00023,204, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   60دنوپ 1 ,740601 نپاژ740, نپاژ نینی   دصکی   368,730368,730دصکی

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
((4343))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((247247))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 27  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 20  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 23  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 48  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 73

( یهگآ دادعت 6  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 102

( یهگآ دادعت 19  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 107

( یهگآ دادعت 12  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 121

( یهگآ دادعت 27  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 130

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 149

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 149

( 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 6  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 149

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

( یهگآ دادعت 5  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 150

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 150

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 151

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 21  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 151

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 155

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 155

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

( یهگآ دادعت 2  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 157

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 157

( یهگآ دادعت 27  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 157

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 164

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

( یهگآ دادعت 6  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 165

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 169

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 169

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 170

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

( یهگآ دادعت 33  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 170

( یهگآ دادعت 14  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 182

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

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 192

( یهگآ دادعت 13  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 194

( یهگآ دادعت 11  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 201

( یهگآ دادعت 34  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 205

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 230
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 230

( یهگآ دادعت 22  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 231

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 235

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 236

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 237

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 237

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

0021/1401/ جآ :: م م  یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تعاس 9عبنم ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314892 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  تارادا  یخسن  تاعالطا  دانسا و  نکسا  یربهار و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 14.159.000.000 

لایر  نیمضت 707.950.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 600.000  دیرخ 

اه دادرارق  یقوقح و  روما  نامتخاس 300  یتعنص  هطوحم  هیدیما  ناتسزوخ   :: سردآ سردآ

06152632703 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6315194 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس  دادما -  مایپ  زکرم  زکرمتم  هناماس  رازفا  مرن  ینابیتشپ  ینف و  تامدخ  نیکرتشم و  هب  ییوگخساپ  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 64.634.144.928 

:: 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

تارادا تارادا یخسن   یخسن تاعالطا   تاعالطا وو   دانسا   دانسا نکسا   نکسا وو   یربهار   یربهار تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

هناماس هناماس دادما -  -  دادما مایپ   مایپ زکرم   زکرم زکرمتم   زکرمتم هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   ینف   ینف تامدخ   تامدخ وو   نیکرتشم   نیکرتشم هبهب   ییوگخساپ   ییوگخساپ روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 22
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ناجنز هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/12/03هرامش زا   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

znu.ac.ir :: عبنم تعاسات 10عبنم  - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315889 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  ناجنز  هاگشناد  یارب  تاقحلم  هارمه  هب  ( AIBOX  ) یعونصم شوه  یربا  یوکس  متسیس  لیوحت  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ندوب اراد  ینابیتشپ  تامدخ  رد  کیتامروفنا  هبتر 2  لقادح  ندوب  اراد   Main Frame یاه هنایار  هئارا  دیلوت و  رد  کیتامروفنا  هبتر 2  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هئارا هقباس و  لاس  لقادح 5  شهوژپ و  شزومآ و  رد  کیتامروفنا  هبتر 2  لقادح  ندوب  اراد  یتارباخم ، یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  رد  کیتامروفنا  هبتر 2  لقادح 

.دیامن راذگاو  هتعاس  تروص 24  هب  ینابیتشپ 
لایر نیمضت 10/000/000/000  غلبم 

:: سردآ سردآ

کیتامروفنا 33052650 تیریدم   33052826 :: 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

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

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

2001001402000104 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6316960 :: هرازه هرازه :: 1402/01/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس 194  - دادما مایپ  زکرم  زکرمتم  هناماس  رازفا  مرن  ینابیتشپ  ینف و  تامدخ  نیکرتشم و  هب  یئوگخساپ  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هناماس 194 - دادما مایپ  زکرم  زکرمتم  هناماس  رازفا  مرن  ینابیتشپ  ینف و  تامدخ  نیکرتشم و  هب  یئوگخساپ  روما  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,441,929,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/04/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مشش تیبرت  یوربور  دابآ ،  نسح  یرادا  کرهش  نواعت ،  راولب  یناقلاط ،  نادیم  جرک ،   ، 3149779651 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  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

یعونصم یعونصم شوه   شوه یربا   یربا یوکس   یوکس متسیس   متسیس لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

194194 هناماس   هناماس -- دادما دادما مایپ   مایپ زکرم   زکرم زکرمتم   زکرمتم هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   ینف   ینف تامدخ   تامدخ وو   نیکرتشم   نیکرتشم هبهب   یئوگخساپ   یئوگخساپ روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 237 ھحفص 6 
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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003038000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317187 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا  مرن  تیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  یبایزرا و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  تیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  یبایزرا و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/01/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقبط روشک -  یتایلامروما  نامزاس  رواد -  نابایخ  مایخ -  نابایخ  ینیمخ -  ماما  نادیم  نارهت -   ، 1114943661 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
قاتا 137 لوا - 

:: 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

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

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

2001005265000361 :: 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

6317242 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال  یناسرزورب  ینابیتشپ و  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

سنسیال  یناسرزورب  ینابیتشپ و  بصن ، دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
24,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,200,000,000 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن تیفیک   تیفیک یبایزرا   یبایزرا هارمه   هارمه هبهب   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما ءاقترا   ءاقترا وو   یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 55

سنسیال سنسیال یناسرزورب   یناسرزورب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 66

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

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

2001000003000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6317362 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

و ربراک ) رازه  ای 15  نامز (  ¬ مه ربراک  رازه  ششوپ 5  اب  هجدوب  یلام و  ینابیتشپ ، یناسنا ، عبانم  هچراپکی  هناماس  زا  هخسن  کی  دیرخ   : • تیلاعف هزوح  یلک  حرش 
دادارق عورش  نامز  زا  هلاس  ¬ کی ینابیتشپ 

لایر   4,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1402/03/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001001621000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6317378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هر ) ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  ( SIEM  ) یتینما یاهدادیور  تارطاخم و  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هر ینیمخ  ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

( هر ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق -  نارهت -  نابوتا  رتمولیک 30   ، 1435874361 یتسپ :  دک  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجدوب هجدوب وو   یلام   یلام ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یناسنا ، ، یناسنا عبانم   عبانم هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   هعسوت   هعسوت دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 77

(( S IEMSIEM)) یتینما یتینما یاهدادیور   یاهدادیور وو   تارطاخم   تارطاخم تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317433 :: هرازه هرازه تعاس 16دکدک    - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا  مرن  تیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  یبایزرا و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 137 لوا -  هقبط  روشک -  یتایلامروما  نامزاس  رواد -  نابایخ  مایخ -  نابایخ  ینیمخ -  ماما  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

39903983 :: 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

راداهب قاروا  سروب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

140104 :: یهگآ یهگآ هرامش   یرادا 1401/12/6هرامش تقو  نایاپ  ات  یهگا  رشن  زا   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هعمج هبنشجنپ و  یاهزور  زا  ریغب  یلا 16  تعاس 9  زا  هزور  همه 

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317479 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راداهب قاروا  سروب و  نامزاس  رورس  هاگتسد  ود  دادعت  یتناراگ  ینابیتشپ و  شیامزآ ،  یزادنا ،  هار  تازیهجت ،  مالقا ،  هیهت  نیمأت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

همان تنامض  تروصب  لایر )  2,000،000،000  ) لایر درایلیم  ود  لداعم  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت   - هنیمز نیا  رد  یدنمناوت  یاراد  ناگدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اب هدش  مالعا  یاه  هبتر  اه و  هتشر  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  همانیهاوگ  نتشاد  نامزاس -  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب و  هدش  نیمضت  کچ  ای  ربتعم  یکناب 

دشابیم  یمازلا  لیذ  حرش  هب  ربتعم  خیرات 
ات  یاه 1  هبتر   Mainframe ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  - 1

ات 2 یاه 1  هبتر  ینابیتشپ  تامدخ   - 2

راداهب قاروا  سروب و  نامزاس  نامتخاس  یناهارف ، ماقم  مئاق  نابایخ  عطاقت  یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قرب6316920 عیزوت  هکبش  نویساموتا  اداکسا  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  هحفص 10)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتظافح6317127 یا و  هنایار  هکبش  هعسوت  ینابیتشپ و  هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 24)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

رازفا رازفا مرن   مرن تیفیک   تیفیک یبایزرا   یبایزرا هارمه   هارمه هبهب   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما ءاقترا   ءاقترا وو   یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 99

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دادعت   دادعت یتناراگ   یتناراگ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ شیامزآ ،  ،  شیامزآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار تازیهجت ،  ،  تازیهجت مالقا ،  ،  مالقا هیهت   هیهت وو   نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1010

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   هصقانم
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001093567000100 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:59عبنم تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315142 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوخراد  هقطنم   DCS متسیس یکینورتکلا  یاهدرب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادنورا  زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیوخراد هقطنم   DCS متسیس یکینورتکلا  یاهدرب  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   4,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/03/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مود هقبط   20 کالپ مجنپ  نابایخ  یلوبمالسا  دلاخ  نابایخ  نارهت   ، 1513644113 یتسپ :  دک  ناگداش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092409000191 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:59هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316890 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام  یاه  متسیس  یاه  رازفا  مرن  تازیهجت و  تشادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنیروتینام یاه  متسیس  یاه  رازفا  مرن  تازیهجت و  تشادهگن  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   808,050,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

داشرا عطاقت  مایخ -  راولب   ، 9185837755 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DCSDCS متسیس   متسیس یکینورتکلا   یکینورتکلا یاهدرب   یاهدرب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

گنیروتینام گنیروتینام یاه   یاه متسیس   متسیس یاه   یاه رازفا   رازفا مرن   مرن وو   تازیهجت   تازیهجت تشادهگن   تشادهگن وو   ریمعت   ریمعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212

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

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

2001001427000144 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6316920 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا  ناتسا  قرب  عزوت  هکبش  نویساموتا  اداکسا  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  دیرخ و  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مالیا ناتسا  قرب  عزوت  هکبش  نویساموتا  اداکسا  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   900,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:30 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سردم دیهش  راولب  مالیا   ، 6931995487 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092638000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316946 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتشوش  دیهش  تفنرابنا   LGTG متسیس تشادهگن  تاریمعت و  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راهباچ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یرتشوش  دیهش  تفنرابنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
16,166,304,636 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   809,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشاب  یم  روذعم  ینیمضت  کچ  هنوگره  شریذپ  زا  راذگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 
10:00 تعاس : 1402/03/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرتشوش دیهش  تفنرابنا  سدق  راولب   ، 9971617614 یتسپ :  دک  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  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

قرب قرب عیزوت   عیزوت هکبش   هکبش نویساموتا   نویساموتا اداکسا   اداکسا رازفا   رازفا مرن   مرن یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

LGTGLGTG متسیس   متسیس تشادهگن   تشادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 1414

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

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FP/17-01/159 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/12/4   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم :: 1401/12/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 computerize torque/turn/time monitoringg system دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
وروی دروارب 102.600 

وروی نیمضت 5.456   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نلاس 113 لوا  هقبط  یتایلمع  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  زاوها   :: سردآ سردآ

06134148615 :: 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

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

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

R4-1401/35 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لادتعا  :: عبنم :: 1401/12/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شکدود  زا  یجورخ  یاهرتماراپ  نیالنآ  یریگ  هزادنا  هاگتسیا  یزادنا  هارو  بصن   ، لمح  ، دیرخ یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 209.394.150.000 . غلبم 

لایر نیمضت 8.087.394.150.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک تامدخ  هرادا  مراهچ  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

computerize torque/turn/time monitoringg systemcomputerize torque/turn/time monitoringg system  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1515

شکدود شکدود زازا   یجورخ   یجورخ یاهرتماراپ   یاهرتماراپ نیالنآ   نیالنآ یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسیا   هاگتسیا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 9  ات   1401 / 12 خیرات 01 / زا   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  حبص  تعاس 9  ات  رثکادح   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

6317375 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

: لماش دنجریب  رهش  هب  یناسربآ  هژورپ  هب  طوبرم  رهشدمحم  یاه  هاچ  ژاپمپ و  هاگتسیا  یرتم  هلت  تازهیجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسیا هاچ و  هقلح  لماش 7  رهش  دمحم  یناسربآ  یاه  هاچ  هعومجم  یرتم  هلت  تازیهجت  یزادنا  هار  تست و  بصن ، یزادناراب ، لمح ، یریگراب ، نیمات ، هیهت ،

دنجریب هب  رهشدمحم  ژاپمپ 

نیمضت غلبم  عون و  .دشاب  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تازیهجت  تاسیسات و  ای  بآ  تیحالص  یهاوگ  یاراد  تسیاب  یم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بآ تکرش  عفن  هب  رابتعا  هام  لقادح 3  یاراد  لایر  نویلیم ) هاجنپ  دصتفه و   ) غلبم 750.000.000 هب  یکناب  همانتنامض  هرقف  کی  راک : عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش 
دانسا و هنیزه  تباب  لایر  لماش 3.000.000   ) لایر رازه ) داتفه  تسیود و  نویلیم و  هس   ) غلبم 3.270.000 هب  یزیراو  شیف  یبونج -  ناسارخ  یا  هقطنم 
هقطنم بآ  تکرش  مان  هب  ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  دزن  هرامش 4001107404019618  باسح  هب  دیاب  هک  هدوزفا ) شزرا  رب  تایلام  تباب  لایر   270.000

.ددرگ تخادرپ  یکینورتکلا  تروص  هب  داتس  هناماس  قیرط  زا  یبونج  ناسارخ  یا 

نفلت 32445590-4 نارادساپ 30– ناردساپ –  نابایخ  دنجریب –  سردآ  هب  یبونج  ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  راذگ : هصقانم  یناشن  مان و   :: سردآ سردآ

:: 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

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FKS-9900097 :: یهگآ یهگآ هرامش   داتسهرامش هناماس  رد  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  تبث  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم ردعبنم یفیک  یبایزرا  دانسا  تفایرد  تلهم  ماجنا  زا  سپ  زور   20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
داتس هناماس 

6317394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدروخ شیاپ  گنیروتینام و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

23942624 نفلت : هرامش 12  - دازکاخ نابایخ  (- جروت ) یشیرق دیهش  نابایخ  - سردم عطاقت  هب  هدیسرن  - رصعیلو نابایخ  - نارهت  :: سردآ سردآ

85193768 و 88963737 مان :  تبث  رتفد   021-41934 سامت : زکرم   :: 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

اهاه هاچ   هاچ وو   ژاپمپ   ژاپمپ هاگتسیا   هاگتسیا یرتم   یرتم هلت   هلت تازهیجت   تازهیجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

یگدروخ یگدروخ شیاپ   شیاپ وو   گنیروتینام   گنیروتینام تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

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

2001094325000150 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317529 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  یللملا  نیب  یاه  شیامه  زکرم  هناخروتوم  یلرتنک  تازیهجت  متسیس  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

.تسا یمازلا  هژورپ  اب  طبترم  قباوس  یعامتجا و  هافر  نواعت و  راک ،  ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  ندوب  اراد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
دانسا رد  هک  تکاپ ب  ًاصوصخ  داتس  هناماس  رد  ناهفصا  یرادرهش  یرهش  نارمع  تنواعم  هزوح  هصقانم  دانسا  یراذگراب  هوحن  لمعلاروتسد  قبط  ار  دانسا  ًانمض 

.ددرگ یراذگراب  تسا  دوجوم 

لایر   1,150,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1402/03/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناهفصا یرادرهش  یرهش  نارمع  تنواعم  هزوح  قارشا  نابایخ  هواک  نابایخ   ، 8193614873 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001003702000073 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315150 :: هرازه هرازه :: 1401/12/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  هعسوت  یرادهگن و  ریمعت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  هعسوت  یرادهگن و  ریمعت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   4,075,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1402/03/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یناقلاط هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -   ، 7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخروتوم هناخروتوم یلرتنک   یلرتنک تازیهجت   تازیهجت متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

کیتاموتا کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس هعسوت   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 2020

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

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

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

2001003702000071 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315156 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  ءافطا  بسانم  یاهروانش  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

قیرح ءافطا  بسانم  یاهروانش  تامدخ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   10,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ردنب راولب  یناقلاط  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -   ، 7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

mt26-0100036 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 wto2-98-2199 Beam Detector یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیقد رازبا  یریگ  هزادنا  لیاسو  الاک  هورگ 

:: 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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا بسانم   بسانم یاهروانش   یاهروانش تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2 12 1

wto2 -98-2 199 Beam Detectorwto2 -98-2 199 Beam Detector ناونع : : ناونع 2222

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

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

بونج دادماب   :: عبنم زورعبنم تعاس 12  یهیجوت  هسلج  تعاسات 17 -   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/12/20

6317104 :: 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
تازیهجت تاسیسات و  هتشر  رتالاب  ای  هبتر 5 و  نتشاد 

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

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

2001092179000601 :: 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

6317155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 G17/0142000001-90-43 یاضاقت هرامش  هب  ( تیک ریاف   ) یناشن شتآ  تایلمع  صوصخم  لماک  تس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 65.00 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس هعسوت   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 2323

-- 9090 -- یاضاقت  4343 یاضاقت هرامش   هرامش هبهب   (( تیک تیک ریاف   ریاف  ) ) یناشن یناشن شتآ   شتآ تایلمع   تایلمع صوصخم   صوصخم لماک   لماک تستس   دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
G17G17//0 14200000 10 14200000 1

2424

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

هلحرمکی هدرشف )  ) یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یمومع  هصقانم  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   تبون
یا

1401/12/02 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091453000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات  مود  تبون  راشتنا  زا  تفایرد   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

ناگتخیهرف  :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317471 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9   - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراس  تفن  رابنا  روانش  فقس  هرامش 1  نزخم  تاریمعت  گنیموف و  گنیلوک ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 21.616.143.347  - 

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم  تازیهجت  تاسیسات و  ای  زاگ  تفن و  هبتر 5  لقادح  لایر -  نیمضت 1.080.807.167 

تکرش  یاه  نامیپ  یقوقح و  دحاو  فلا  نیمضت  تکاپ  لصا   :: سردآ سردآ
اهنامیپ یقوقح و  روما  یراس ، تفن  رابنا  بنج  اکن  یراس  هداج  کی  رتمولیک  یراس  فلا : تکاپ  هئارا 

5-33280030-011 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001093985001221 :: 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

6317536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 FP/17-01/156  : هصقانم هرامش   / 0103848004 اضاقت : هرامش   / total gas detector: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هناخروتوم6317529 یلرتنک  تازیهجت  متسیس  بصن  هحفص 10)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

تفن تفن رابنا   رابنا روانش   روانش فقس   فقس   11 هرامش   هرامش نزخم   نزخم تاریمعت   تاریمعت وو   گنیموف   گنیموف گنیلوک ، ، گنیلوک ناونع : : ناونع 2525

FP/17-0 1/156FP/17-0 1/156  : : هصقانم هصقانم هرامش   هرامش  /  / 0 1038480040103848004 اضاقت : : اضاقت هرامش   هرامش  / / total gas  detectortotal gas  detector:: الاک الاک حرش   حرش یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001060039000065 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315576 :: هرازه هرازه :: 1401/12/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاو  ریاف  هاگتسد  کی  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

لاو ریاف  هاگتسد  کی  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 400,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   550,000,000 نیمضت :  غلبم 

لیوحت تسارح  هرادا  - یکشزپ مولع  هاگشناد  داتس  - یدازآ راولب  - یروشک نادیم  - مالیا سردآ  هب  یکیزیف  تروص  هب  یکناب  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
هرامش 35644615: تبث هرامش  14003379942: یلم هسانش   411118196899: یداصتقا دک   6931875131: یتسپدک.دیهد

ir170130100000000333330341: ابش
هجوت هجوت 

دوش  یرازگراب  لیاف  کی  رد  طقف  تاکاپ ب  دانسا 
14:00 تعاس : 1402/01/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یکشزپ مولع  هاگشناد  داتس  - یدازآ راولب  - یروشک نادیم  - مالیا  ، 6931851147 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  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

لاو لاو ریاف   ریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 :
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001022000056 :: یهگآ یهگآ هرامش   11:00هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316982 :: هرازه هرازه :: 1401/12/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییایرد  یاهلباک  یرونربیف  یبارخ  عفر  ینابیتشپ و  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تخاسریز  تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ییایرد  یاهلباک  یرونربیف  یبارخ  عفر  ینابیتشپ و  تامدخ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
270,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 15,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   11,400,000,000 نیمضت :  غلبم 
یکناب  همانتنامض  ًافرص  نیمضت :  تاحیضوت 

12:00 تعاس : 1402/06/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  یدورو 17  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش -   ، 1631713711 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرمکی  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/30 :: یهگآ یهگآ هرامش   رههرامش تیاغل 13   8 تعاس خیرات 1401/12/01  زا   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم ات  لیطعت  یاهزور  اه و  هبنشجنپ  زا  ریغب  زور 

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم تیاغل  خیرات 1401/12/01  زا   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا ناتسا  بعش  تیریدم  نامتخاس  رد  دیدج  قاتا  داجیا  یرنیتناک و  رورس  قاتا  یروا  عمج  دادرارق  داقعنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 672/329/930  غلبم  لایر -  دانسا 2/000/000  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق 2 یسانشراک  هورگ  یزادرپراک  هرادا  متفه  تراجت ط  کناب  یسدنعم  تاکرادت و  روما  تیریدم  نامتخاس  یردنکسا  باون و  نیب  یدازا  نارهت خ   :: سردآ سردآ

66903774-66932201 :: نفلت :: tejaratbank.ir www.iets.mporg.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یعونصم6315889 شوه  یربا  یوکس  متسیس  لیوحت  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ییایرد ییایرد یاهلباک   یاهلباک یرونربیف   یرونربیف یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

تیریدم تیریدم نامتخاس   نامتخاس ردرد   دیدج   دیدج قاتا   قاتا داجیا   داجیا وو   یرنیتناک   یرنیتناک رورس   رورس قاتا   قاتا یروا   یروا عمج   عمج دادرارق   دادرارق داقعنا   داقعنا ناونع : : ناونع 2929

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

یتظافح6317127 یا و  هنایار  هکبش  هعسوت  ینابیتشپ و  هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 24)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رازفا6317187 مرن  تیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  هحفص 5)یبایزرا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6317362، یناسنا عبانم  هچراپکی  هناماس  رارقتسا  هعسوت و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
هجدوب یلام و  ینابیتشپ ،

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6317378(SIEM) یتینما یاهدادیور  تارطاخم و  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ود6317479 دادعت  یتناراگ  ینابیتشپ و  شیامزآ ،  یزادنا ،  هار  تازیهجت ،  مالقا ،  هیهت  نیمأت و 
رورس هاگتسد 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001010000105 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316925 :: هرازه هرازه :: 1401/12/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاورپ  حوطس  مئالع  هاگتسد  یزادنا 175  هار  بصن و  ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یصصخت ) ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاورپ حوطس  مئالع  هاگتسد  یزادنا 175  هار  بصن و  ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

16:00 تعاس : 1402/03/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  یللملا  نیب  هاگدورف   ، 1387835183 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاورپ یزاورپ حوطس   حوطس مئالع   مئالع هاگتسد   هاگتسد   175175 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 3030

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

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

2001004572000106 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316958 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  ناتسا  زکرم  هزوح  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارهت ناتسا  زکرم  هزوح  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   781,226,532 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1402/03/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001004572000107 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316959 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  ناتسا  قرش  هزوح  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارهت ناتسا  قرش  هزوح  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   850,299,153 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1402/03/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: 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

ناتسا ناتسا زکرم   زکرم هزوح   هزوح هدید   هدید بیسآ   بیسآ یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3131

هزوح هزوح هدید   هدید بیسآ   بیسآ یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3232

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

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

01/3/10/323 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش خیرات  ات  خیرات 1401/12/02  زا   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم تعاسات 13عبنم  - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316964 :: هرازه هرازه تعاس 14/30دکدک    - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لیردراگ  ربعم  هیشاح  یتظافح  هدرن  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعااب 15/000/000/000 

لایر  نیمضت 750/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دناب هار و  لقادح 5 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم 19  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

44-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6317000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش  هصقانم  ناونع   2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم حطس  رباعم  اههارگرزب و  ینمیا  شیازفا  تهج  تاقلعتم  هیلک  اب  لیردراگ  ینمیا  ظافح  هیهت 

دابآ تمعن  هلحم  زابناج  هزیناکم  یتاقبط  گنیکراپ  هعسوت  لیمکت و 

یربارت هار و  لقادح 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامتخاس مهدراهچ  هچوک  یرکش   ، ناردارب نابایخ  یلامش   ، هاوختلود رد  یرادرهش  دالیم ،  راولب  ون ،  دابآ  یناخ  تاداهنشیپ  لوبق  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
مود هقبط   19  ، هقطنم یرهش  تامدخ  اهدادرارق  هرادا  موس ،  هقبط  هقطنم 19 ،  تنواعم 

:: نفلت :: http://providers.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتظافح یتظافح هدرن   هدرن یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3333

هعسوت هعسوت وو   لیمکت   لیمکت  - - رباعم رباعم وو   اههارگرزب   اههارگرزب ینمیا   ینمیا شیازفا   شیازفا تهج   تهج تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک اباب   لیردراگ   لیردراگ ینمیا   ینمیا ظافح   ظافح هیهت   هیهت لماش   لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   22 ناونع : : ناونع
هزیناکم هزیناکم یتاقبط   یتاقبط گنیکراپ   گنیکراپ

3434
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ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004221000407 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317439 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کراچ  لپ  رگم ) نتب   ) یزاسریز هارمه  هب  ینتب  یلصفم  یسرجوین  یارجا  لمح و  ، هیهت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کراچ  لپ  رگم ) نتب   ) یزاسریز هارمه  هب  ینتب  یلصفم  یسرجوین  یارجا  لمح و  ، هیهت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
13,839,231,334 یلام :  دروآرب 

لایر   691,961,567 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لک هرادا  سابعردنب - کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ –  راولب  یاهتنا  سابعردنب -  ، 7915957915 یتسپ :  دک  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001093897000219 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6317466 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایرهش  رهش  رباعم  حطس  رد  لیردراگ ) ربعم (  هیشاح  یتظافح  هدرن  یارجا  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

بصن تخاس و  هنیمز  رد  یراک  هموزر  یاراد  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  دناب  هار و  هبتر 5  لقادح  یاراد  تسیابیم  نایضاقتم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
.دیامن مادقا  قوف  هنیمز  رد  ربتعم  دانسا  هئارا  هب  تبسن  دیابم  دنشاب و  هصقانم  عوضوم  یلوط  یاه  ظافح 

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

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

.دش  دنهاوخ  هتشاذگ  رانک  هصقانم  زا  تروصنیاریغ  رد  .دنیامن  لیوحت 
14:30 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسریز یزاسریز هارمه   هارمه هبهب   ینتب   ینتب یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین یارجا   یارجا وو   لمح   لمح ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 3535

(( لیردراگ لیردراگ ربعم (  (  ربعم هیشاح   هیشاح یتظافح   یتظافح هدرن   هدرن یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3636

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001004572000104 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317475 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  ناتسا  قرش  بونج  بونج و  نز  کمشچ  غارچ  تاریمعت  یرون و  یاه  جرب  هارمهب  لنوت  هار و  ییانشور  متسیس  یکیزیف  تظافح  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

قرش بونج  بونج و  نز  کمشچ  غارچ  تاریمعت  یرون و  یاه  جرب  هارمهب  لنوت  هار و  ییانشور  متسیس  یکیزیف  تظافح  یرادهگن و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
نارهت ناتسا 

لایر   1,832,020,720 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1402/03/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

تاریمعت تاریمعت وو   یرون   یرون یاه   یاه جرب   جرب هارمهب   هارمهب لنوت   لنوت وو   هار   هار ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح وو   یرادهگن   یرادهگن یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
نارهت نارهت ناتسا   ناتسا قرش   قرش بونج   بونج وو   بونج   بونج نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ

3737

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

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

2001007017000120 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317016 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,896,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشاب یم  تعاس 8:30  خیرات 1401/12/22  فلا و ب  تکاپ  ییاشگزاب  نامز  نیمضت :  تاحیضوت 
.دشاب  یم  تعاس 8:30  خیرات 1401/12/23  تکاپ ج  ییاشگزاب  نامز 

08:00 تعاس : 1402/02/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسدرک ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  یرادا  تیاس  نازابناج  راولب  جدننس   ، 6616834463 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  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

ناتسدرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003379000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317127 :: هرازه هرازه :: 1401/12/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  یناتسرهش  هعبات  یاهنادنز  هتسبرادم  یاهنیبرود  و  ( WAN  ) هتفای هعسوت  هکبش  و  ( LAN) یلخاد هکبش  هعسوت  ینابیتشپ و  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسدرک  ناتسا  یاهنادنز 

ناتسدرک  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
WAN و LAN یا هنایار  یاه  هکبش  هعسوت  ینابتشپ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   540,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم رد  تکرش  نیمضت  تیاب  ناتسدرک  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  عفن  هب  لایر  نیمضت 540/000/000  غلبم  اب  یکناب  همان  تنامض  طق  نیمضت :  تاحیضوت 

.هدش رکذ 
14003463005: هاگتسد یلم  هسانش  دک 

 6616641141: یتسپ دک 
18:00 تعاس : 1402/02/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسدرک ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  - لالقتسا کراپ  یوربور  - نارادساپ نابایخ  - جدننس  ، 6616641141 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 3838

یتظافح یتظافح وو   یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092179000609 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازگرب لحارم  هیلک  دیامن ، رازگرب  تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 01/21  هصقانم  دراد  رظن  رد  نادابآ  تفن  شیالاپ  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سردآ هب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  هصقانم  یدعب  کرادم  ریاس  یفیک و  یبایزرا  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  تافیرشت 

.دش  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir
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  یاهنامیپ  روما  - هاگشیالاپ یلصا  هزاورد  بنج  - دور دنورا  هیشاح  - نادابآ  ، 6316578954 یتسپ :  دک  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یتسپ 555 قودنص  نادابآ - تفن 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2727   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تکرش تکرش تاسیسات   تاسیسات یاه   یاه هزاورد   هزاورد یرارطضا   یرارطضا تیعضو   تیعضو رادشه   رادشه مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
نادابآ نادابآ تفن   تفن شیالاپ   شیالاپ
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روشک ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6314907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربراک ینامزاس 800 هتفرشیپ  رازفادب  دض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000440 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شریذپ زا  نیاربانب  .تسا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هدش  هئارا  تامدخ  حرش  کالم  دشاب و  یمن  کالم  دک  ناریا  هدش  هئارا  شرافس  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  یراددوخ  دشاب  هتشاد  تریاغم  رظندم  شرافس  اب  هک  یتاداهنشیپ 

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868255-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6315047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تفرگ دهاوخ  تروص  هطوبرم  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  دعب  تخادرپ.یتسویپ  یاه  لیاف  قباطم  اضف  عماج  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000126000070 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  حبص  تعاس 10  خروم 1401/12/06  هبنش  زور  سنارفنک  ویدیو  رد  تکرش.دشاب  یم  راتخم  امش  داهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5713715765 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  ماما –  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31932221-044  ، 32222590-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222046-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هربراک هربراک 800800 ینامزاس   ینامزاس هتفرشیپ   هتفرشیپ رازفادب   رازفادب دضدض   ناونع : : ناونع 4141

.تفرگ .تفرگ دهاوخ   دهاوخ تروص   تروص هطوبرم   هطوبرم سانشراک   سانشراک دات   دات وو   لیوحت   لیوحت زازا   دعب   دعب تخادرپ.یتسویپ   تخادرپ.یتسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف قباطم   قباطم اضف   اضف عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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

6315785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی ناتسا  رتنساتید  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000181 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قح دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  تادنتسم  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  لماک  تروصب  یتساوخرد  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس  امش  زا  ضارتعا  هنوگره 

86712111: یمیدن یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712113 و  یرفعج : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6315847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  یکسرپسک  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005612000146 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یوخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیترآ زادرپ  هداد  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  یکسرپسک  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج   total space security سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامرف لصاح  سامت  هارمه 09143613342  هرامش  اب  یرامعم  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5816776111 یتسپ :  دک  یوخ ،  یرادرهش  ییاون  خیش  راولب  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36336661-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36336676-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنساتید رتنساتید یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 4343

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یکسرپسک   یکسرپسک رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشر تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6315877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخسن یهاگشیامزآ 20  تیفیک  نیمضت  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094293000036 زاین :  هرامش 

تشر ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  تیمها  دروم  تسویپ  لیاف  دراوم  یمامت 

دوش  لاسرا  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش 
ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ 

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

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

33322057-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هخسن هخسن   2020 یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تیفیک   تیفیک نیمضت   نیمضت رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4545
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ناهفصا ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003348000015 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  سوریو  یتنآ  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
رباک  100 دادعت : 

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

تسویپ حرش  هب  ربراک  سوریو 100  یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8198997543 یتسپ :  دک  هافر ،  هاگشورف  یور  هبور  نیورپ -  نابایخ  یادتبا  هلال -  نادیم  ناهفصا - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5602421-031  ، 35602421-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35602424-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزومآداوس تضهن  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

6315890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنسحلا ضرق  قودنص  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003041000059 زاین :  هرامش 

یزوما داوس  تضهن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتایلام هرواشم  یسرباسح و  یرادرتفد و  یرادباسح ، یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414713681 یتسپ :  دک  هرامش 127 ،  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83782411-021  ، 88969022-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964391-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 4646

هنسحلا هنسحلا ضرق   ضرق قودنص   قودنص رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4747
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زاریش قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6315904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ یصاصتخا  طیارش  اب  قباطم   ) یتایح تخاسریز  یزاس  نما  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007003000159 زاین :  هرامش 

زاریش قرب  یورین  عیزوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1402/12/14 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق مالعتسا  دادرارق / هب  تمیق  لیدعت  تخادرپ و  شیپ  هنوگچیه  .دوش  یم  مالعا  دودرم  تمیق ، مالعتسا  کرادم  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگیمن قلعت 

7144714518 یتسپ :  دک  هچوک 3 ،  شبن  یگدنزاس -  داهج  نابایخ  یادتبا  یدازآ -  نادیم  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32152368-071  ، 32272101-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32293266-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح تخاسریز   تخاسریز یزاس   یزاس نما   نما هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6315906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسکی اب  هارمه  یرون  ربیف  لوژام  ددع  ویتکا 48 تروپ  سنسیال 24 اب  هارمه   SAN Switch EMC DS-6610 B 24P/24P تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.شورف زا  سپ  تامدخ  لاس  یتناراگ و 5
1101093707000040 زاین :  هرامش 

درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
( یزاس هریخذ  هیحان  هکبش   ) SAN چوس الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

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

لاس یتناراگ و 5 لاسکی  اب  هارمه  یرون  ربیف  لوژام  ددع  ویتکا 48 تروپ  سنسیال 24 اب  هارمه   SAN Switch EMC DS-6610 B 24P/24P :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب  original دیاب تازیهجت  یمامت.دشاب  یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  رب  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و  شورف ، زا  سپ  تامدخ 

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

32274002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273150-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6315928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SOLAR WINDS بصن هارمه  هب  رورس  یور  رب  یزادنا  هار  گنیروتینام و  سیورس  سنسیال  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

یرون یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام ددع   ددع 4848 ویتکا   ویتکا تروپ   تروپ سنسیال  2424 سنسیال اباب   هارمه   هارمه   SAN Switch EMC DS-6610  B 24P/24PSAN Switch EMC DS-6610  B 24P/24P ناونع : : ناونع 4949

SOLAR WINDSSOLAR WINDS بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   رورس   رورس یور   یور ربرب   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   گنیروتینام   گنیروتینام سیورس   سیورس سنسیال   سنسیال هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5050

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 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

6316062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتسا ساسا  رب  یتبقارم  یاه  یزیمم  تاعالطا و  تینما  تیریدم  متسیس  ییاهن  یزیمم  هنیمز  رد  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس ناتسا  زاگ  تکرش   ISO/IEC 27001:2013

1101001045000184 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسازاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

هب رح  سدنهم  مناخ  راکرس  نامزاس  نیا  هدنیامن  اب  تاعالطا  تینما  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ  هدودحم  یلیمکت و  تاعالطا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  سامت 09127321092  هرامش 

( دوشن نایب  رثکادح  لقادح و  دوش ( ماجنا  یعطق  تروص  هب  یراذگ  تمیق  هک  تسا  رکذ  لباق 

3519838134 یتسپ :  دک  رجف ،  ههد  نابایخ  شبن  یقالخا  دیهش  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33453841-023  ، 22453844-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22853485-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتبقارم یتبقارم یاه   یاه یزیمم   یزیمم وو   تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس ییاهن   ییاهن یزیمم   یزیمم هنیمز   هنیمز ردرد   تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6316142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شتآ هراوید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274001499 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ کرادم  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

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

یتسویپ کاردم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

42172900-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تشر هس  قرب  عیزوت  روما   _) نیکرتشم دانسا  یکینورتکلا  ویشرآ  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094684000267 زاین :  هرامش 

تشر قرب  یورین  عیزوت  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1402/03/31 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( تشر هس  قرب  عیزوت  روما   _) نیکرتشم دانسا  یکینورتکلا  ویشرآ  یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4195653111 یتسپ :  دک  تشر ،  قرب  یورین  عیزوت  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33472506-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33472580-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شتآ شتآ هراوید   هراوید ناونع : : ناونع 5252

نیکرتشم نیکرتشم دانسا   دانسا یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PMS متسیس ضیوعت  ای  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یناسرزورب  یجنس  ناکما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی زاف  ییایرد  یوکس   GTG هب طوبرم 

1101001034006589 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

PMS متسیس ضیوعت  ای  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یناسرزورب  یجنس  ناکما   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کی زاف  ییایرد  یوکس   GTG هب طوبرم 

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

83768309-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکی زاف   زاف ییایرد   ییایرد یوکس   یوکس   GTGGTG هبهب   طوبرم   طوبرم   PMSPMS متسیس   متسیس ضیوعت   ضیوعت ایای   یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یناسرزورب   یناسرزورب یجنس   یجنس ناکما   ناکما ناونع : : ناونع 5454

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6316499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VRealize Operations Manager رازفا مرندیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001038000163 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - 

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

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

قح دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  تادنتسم  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  لماک  تروصب  یتساوخرد  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس  امش  زا  ضارتعا  هنوگره 

86712146  : یدابآ ضیف  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712113 و  یرفعج : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VRealize Operations  ManagerVRealize Operations  Manager  رازفا رازفا مرندیرخ   مرندیرخ ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق هنومن  (* نواعت یکیو  ) بو تحت  بسانم  رتسب  رد  راشتنا  یزاس و  هدامآ  نواعت و  هزوح  رد  یصصخت  تادنتسم  لیدبت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
* دشابیم دوجوم  تسویپ  هب  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش  و 

1101005026000056 زاین :  هرامش 
روشک نایهاگشناد  ینآرق  یاهتیلاعف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1402/03/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417844391 یتسپ :  دک  کالپ 85 ،  رهمگرزب  نابایخ  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  بالقنا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66970777-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66970777-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  لاوریاف  هاگتسدود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005070000106 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  لاوریاف  هاگتسدود  دیرخ  - 
یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لطاب  ءاضما  رهم و  نودب  روتکاف  شیپ  مهبم و  تاداهنشیپو  دشاب  یم  یمازلا  ابش  هرامش  هدوزفا و  شزراو  ءاضماو  رهم  اب  روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

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

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

88966324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( نواعت نواعت یکیو   یکیو )) بوبو تحت   تحت بسانم   بسانم رتسب   رتسب ردرد   راشتنا   راشتنا وو   یزاس   یزاس هدامآ   هدامآ وو   نواعت   نواعت هزوح   هزوح ردرد   یصصخت   یصصخت تادنتسم   تادنتسم لیدبت   لیدبت ناونع : : ناونع 5656

لاوریاف لاوریاف هاگتسدود   هاگتسدود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6317024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ دانسا  قباطم  ) دنپس یلام  عماج  متسیس  یناسرزورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262001124 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  دادرارق  تروص  هب  راک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  نفلت  هرامش  رکذ 

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

abfaesfahan.ir :: عبنم تعاس 12عبنم ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 401-4-745 ناهفصا  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  نیکرتشم  یکیزیف  یاه  هدنورپ  کینورتکلا  یناگیاب  نکسا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نبارباج نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  بیرجرازه ، نابایخ  ناهفصا ، یناشن :  هب  ناهفصا  ناتسا  بالضافو  بآ  تکرش  هناخریبد  کرادم : دانسا و  لیوحت   :: سردآ سردآ
نایح

( هشیدنا نلاس   ) ناهفصا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یزکرم  نامتخاس  اهداهنشیپ : ییاشگزاب 

:: 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

یلام یلام عماج   عماج متسیس   متسیس یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 5858

نیکرتشم نیکرتشم یکیزیف   یکیزیف یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ کینورتکلا   کینورتکلا یناگیاب   یناگیاب وو   نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  دافم  قبط  ناریا  رامآ  زکرم  لکاروا  هداد  هاگیاپ  یرادهگن  ینابیتشپ و  سیورس ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003013000170 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  امتح  نآ  رد  جردنم  تادهعتو  تامازلا  تسویپ و  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک هعلاطم  امتح  ار  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

هداد هداد هاگیاپ   هاگیاپ یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 01 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 01 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  یمدرم  طابترا  یایوگ  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001053000179 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

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

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

27652321-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رواگنک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6317419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رواگنک نارمچ  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  کیتامروفنا  روما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030098000309 زاین :  هرامش 

رواگنک ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

رواگنک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6741866393 یتسپ :  دک  نامردو ،  تشادهب  هکبش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  نادیمرواگنک  رواگنک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48224351-083  ، 48228118-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48224880-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمدرم یمدرم طابترا   طابترا یایوگ   یایوگ هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 6161

ناتسرامیب ناتسرامیب کیتامروفنا   کیتامروفنا روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 6262

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6317424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخاشرس قیرط  زا  هفرط  ود  تروص  هب  ینتم  مایپ  لاسرا  تفایرد و  تهج  هوبنا ، ینتم  هاتوک  مایپ  لوصحم  شورف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
10001522 هرامش

1101094566000099 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1989814993 یتسپ :  دک  کالپ 18 ،  - ورسخانف ناردارب  نابایخ  شیرجت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22756988-021  ، 22756987-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22756987-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هفرط هفرط ودود   تروص   تروص هبهب   ینتم   ینتم مایپ   مایپ لاسرا   لاسرا وو   تفایرد   تفایرد تهج   تهج هوبنا ، ، هوبنا ینتم   ینتم هاتوک   هاتوک مایپ   مایپ لوصحم   لوصحم شورف   شورف ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6317431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( هدش تسویپ  تاصخشم   ) کینورتکلا یاه  نومزآ  تالاوس  کناب  هناماس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001347 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
 - دوش یرادوخ  تمیق  ندز  زا  طیارش  نتشادن  تروص  رد  دوش  هجوت  تسویپ  هب   ( هدش تسویپ  تاصخشم   ) کینورتکلا یاه  نومزآ  تالاوس  کناب  هناماس  دیرخ  - 

دوش تسویپ  مزال  یاهزوجم 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور یس  زا  دعب  هاگشناد  زاین  دروم  کرادم  هیاراو  الاک  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  دشابیم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف یگنهامه  تهج  هرامش 09173303491 یراک 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53353615-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا یاه   یاه نومزآ   نومزآ تالاوس   تالاوس کناب   کناب هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6317474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایلام روما  نامزاس  هب  نایدوم  یکینورتکلا  باسحتروص  لاسرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001155000024 زاین :  هرامش 

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

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33442785-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یلم  کناب  یمومع  طباور  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 19 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1400  Annual Report درکلمع شرازگ  دیلوت  همجرت و  نیودت ، هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003163000104 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  یمومع  طباور  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هحفص 120 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09125031701 علطم 60992368 - سانشراک 

1135931596 یتسپ :  دک  یمومع ،  طباور  لک  هرادا  - ناریا یلم  کناب  یزکرم  تارادا  - یسودرف نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60993859-021  ، 60992351-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66738606-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایلام یتایلام روما   روما نامزاس   نامزاس هبهب   نایدوم   نایدوم یکینورتکلا   یکینورتکلا باسحتروص   باسحتروص لاسرا   لاسرا ناونع : : ناونع 6565

14001400 لاس   لاس   Annual ReportAnnual Report درکلمع   درکلمع شرازگ   شرازگ دیلوت   دیلوت وو   همجرت   همجرت نیودت ، ، نیودت هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 6666

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

6316660SPD19D یوکس  Recorder SOE متسیس یزادنا  هار  یسیون و  هحفص 44)همانرب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون 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

6314787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005927 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  ناریا  هدنزاس  روشک  بونج  یانیسر  متسیس  شیاپ  هدنزاس  عجرم   DEMAND-851210C7 لدم  in 21 نیرکسا چات  یلنپ  یتعنص  هنایار  الاک :  مان 

بونج یانیسر  متسیس  شیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   RESPINTCH
هاگتسد 10 دادعت : 

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

دشاب یم  یمازلا  هدنشورف  هارمه  هرامش  / ددرگ همیمض  امتح  یلامو  ینف  داهنشیپ  دشاب  تسویپ  لیافرد  هدشرکذ  طیارشو  حرش  قبط  اقیقد   :: 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

32309175-071  ، 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

یتعنص یتعنص هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: 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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6314969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ یبناج  تازیهجت  ریاس  رورس و  قاتا  امد  لرتنک  متسیس  لماش  رورس  قاتا  نویساموتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001169000017 زاین :  هرامش 

نانمس یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اریو تعنص  نارشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SRC لدم  PLC رورس قاتا  امد  رلرتنک  الاک :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نآ یبناج  تازیهجت  ریاس  رورس و  قاتا  امد  لرتنک  متسیس  لماش  رورس  قاتا  نویساموتا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3518888614 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  رویرهش  راولب 17  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361913-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33361917-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

barrier model : SB8002 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000798 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
دزی نیون  یژرنا  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   FORAT یتراجت مان   HTL لدم  HTL-A I/O Barrier عون ریراب  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

barrier model : SB8002 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31665083-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نآنآ یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس وو   رورس   رورس قاتا   قاتا امد   امد لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس لماش   لماش رورس   رورس قاتا   قاتا نویساموتا   نویساموتا ناونع : : ناونع 6868

barrier barrier model model : SB8002: SB8002 ناونع : : ناونع 6969

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

6315378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هارمه  هب  راد  روتوم  ییاوه  رنویسکس  لرتنک  ولبات  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007015000250 زاین :  هرامش 

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

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هک یناگدننک  تکرش  تسا  رکذ  هب  مزال  .دشاب  یم  یمازلا  روشک  هجدوبو  همانرب  نامزاس  زا  قرب ) دیرگ   ) یراکنامیپ تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هداد  رارق  تسویپ  هب  هناماس  رد  اضماو  رهم  کرادم  هیلک.دنشاب  یمن  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  دنشاب  هتشاد  زاب  داد  رارق  هس  زا  رتشیب 

3717845561 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تایب  ینیما  نادیم  شبن  هاگورین  نابایخ  مق  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38837485-025  ، 38828280-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38822401-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   راد   راد روتوم   روتوم ییاوه   ییاوه رنویسکس   رنویسکس لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات بصن   بصن ناونع : : ناونع 7070

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

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

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

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

6316290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوت تسیاب  یم  هک  تسویپ  حرش  ساسا  رب  افرص  الاک  ملق  ناونع 11  تحت  گنیروتینام  متسیس  تاعطق  ددع  دادعت 72  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ ئاضماو  رهم  هدننک  نیمات 

1101091471000198 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

SHINKAWA هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  زاف  رگناشن  یلحم و  طابترا  لوژام  الاک :  مان 
سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع  عجرم   ELECTRIC

ددع 72 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم هدننک  نیمات  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  حرش  ساسا  رب  افرص  الاک  ملق  ناونع 11  تحت  گنیروتینام  متسیس  تاعطق  ددع  دادعت 72   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک 1401/11/30 هب  زاین  خیرات  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  دوش  هناماس  تسویپو  ددرگ  ئاضماو 

3816149367 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32412703-086  ، 32412000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32775531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ددع   ددع   7272 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 7171
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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 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دیرخ  تساوخرد  حرش  قباطم  رورس  قاتا  تهج  کر  لنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001463 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( رورس کر   ) یرتویپماک کر  یازجا  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدنرب  تکرش  فرط  زا  الاک  یارب  الاک  دک  ناریا  هیارا   - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رادیرخ  هدهع  رب  الاک  لمح  هنیزه   - 2

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

37292372-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6316546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ ءاضماو  رهم  هدننک  نیمات  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  حرش  ساسا  رب  افرص  یتعنص  رالوپام  مدوم  ددع  دادعت 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هناماس  تسویپو 

1101091471000199 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تینیمولیا ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOXA یتراجت مان   G315 OHSPA لدم  GSM اتید مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

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

ددرگ هناماس  تسویپو  ددرگ  ءاضماو  رهم  هدننک  نیمات  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  حرش  ساسا  رب  افرص  یتعنص  رالوپام  مدوم  ددع  دادعت 20   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارک  الاک 1401/12/20  هب  زاین  حیرات 

3816149367 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32412703-086  ، 32412000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32775531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا تهج   تهج کرکر   لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 7272

یتعنص یتعنص رالوپام   رالوپام مدوم   مدوم ددع   ددع   2 020 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 7373
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SPD19D یوکس  Recorder SOE متسیس یزادنا  هار  یسیون و  همانرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006591 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

SPD19D یوکس  Recorder SOE متسیس یزادنا  هار  یسیون و  همانرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768309-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  یفورپ  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678001018 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یروف  زاین  نسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34043217-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SPD19DSPD19D  یوکس یوکس   Recorder SOERecorder SOE  متسیس متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یسیون   یسیون همانرب   همانرب ناونع : : ناونع 7474

یفورپ یفورپ تراک   تراک ناونع : : ناونع 7575
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ تاصخشم  اب  تاوولیک   90 ویارد ) رترونیا ( تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000526 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
راب و عطق  تظافح  یاراد   IP20 یتظفاحم هجرد  نیگنس  یربراک  بسانم   Circ breaker:200A یلخاد سپ  یاب  روتکاتنک  یاراد  رپمآ  یلا 170  تاوولیک 160 90 - 

SANTRNO دنرب  SINUS PENTA لدم هباشم  زادنا  هار  یترارح و  تظافح 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  یقداص  سدنهم  یاقآ  هرامش 29959414  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک دات  زا  سپ  هتفه  هیوست 3  هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لمح و  هیارک 

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464219-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاوولیک تاوولیک   9090 ویارد ) ) ویارد رترونیا ( ( رترونیا ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 237 ھحفص 50 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kej24rrqu7cbw?user=37505&ntc=6316752
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6316752?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش ینمیا -  نامتخاس  هب  رتیمسنارت  طسوت  یناشن  شتآ  یاهپمپ  هناخ  روتوم  رد  عقاو  تناردیاه  طخراشف  تاعالطا  لاقتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 32317340-056

1101092126000110 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  راک  حرش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یبونج ،  ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یمالسا 6 - یروهمج  نایایخ  شبن  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9716883988 یتسپ : 

32211861-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32211865-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

52461733 :: 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

6317083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هروک سنارت  لرتنک  ولبات  تخاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یناتسا   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتیمسنارت رتیمسنارت طسوت   طسوت یناشن   یناشن شتآ   شتآ یاهپمپ   یاهپمپ هناخ   هناخ روتوم   روتوم ردرد   عقاو   عقاو تناردیاه   تناردیاه طخطخ   راشف   راشف تاعالطا   تاعالطا لاقتنا   لاقتنا ناونع : : ناونع 7777

هروک هروک سنارت   سنارت لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 7878
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جدننس یرادرهش  یرهش  یاضف  ینیرفآزاب و  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6317084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101005633000087 زاین :  هرامش 
جدننس یرادرهش  یرهش  یاضف  ینیرفآزاب و  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33786076-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FIELD BUS CONTROL MODULE (F.M.C) SLO P/N CT94271C/02 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001488 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  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 3 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز رتراتسا   رتراتسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

FIELD BUS CONTROL MODULE (F.M.C)  SLO P/N CT94271C/02FIELD BUS CONTROL MODULE (F.M.C)  SLO P/N CT94271C/02 ناونع : : ناونع 8080
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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

52458707 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/02هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش لحم  رد  ولو  یتفس  تست  لرتنک  قاتا  تخاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

-SABA-172-4-657-PR-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 01-12-1401 04-12-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ   - WIKING VFR-400 لدم  G16 تینوی سنارت  هب  طوبرم  ( ECP  ) قیرح ءافطا  لنپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش لحم   لحم ردرد   ولو   ولو یتفس   یتفس تست   تست لرتنک   لرتنک قاتا   قاتا تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 8181

WIKING VFR-400WIKING VFR-400 لدم   لدم   G16G16 تینوی   تینوی سنارت   سنارت هبهب   طوبرم   طوبرم ( ( ECPECP  ) ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 8282
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ناتسدرک ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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 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

6317404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  دنمشوه  یشزومآ  تس  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003715000038 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا   BANDR یتراجت مان   OPS1050.1 لدم  V 24 ژاتلو  DC هیذغت عبنم  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6613864651 یتسپ :  دک  ناکین ،  عمتجم  یور  هبور  ابق  دجسم  زا  رتالاب  یدمح  راولب  ناراهب  کرهش  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33771083-087  ، 33771040-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33771039-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه یشزومآ   یشزومآ تستس   تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 8383
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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 09 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  یتساوخرد  یالاک  زا  عالطا  تهج  .تسا  هباشم  هناماس ، رد  یباختنا  یالاک   ) یهاچ رس  لنپ  قیقد  رازبا  تاودا  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .دیئامن هعجارم  تسویپ  یاه 

1101092544002968 زاین :  هرامش 
نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناهج هدننک  هضرع  عجرم  دنمس  نارافح  ناهج  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   JHS لدم زاگ  تفن و  عیانص  یهاچرس  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 
دنمس نارافح 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

لایس ورتپ  سراپ  وردیه  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  وردیه  یتراجت  مان   HP-WHCP-XXX لدم زاگ  تفن و  عیانص  یهاچرس  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعجارم تسویپ  یاه  لیاف  هب  یتساوخرد  یالاک  زا  عالطا  تهج  .تسا  هباشم  هناماس ، رد  یباختنا  یالاک   ) یهاچ رس  لنپ  قیقد  رازبا  تاودا  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .دیئامن

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177687-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاچ یهاچ رسرس   لنپ   لنپ قیقد   قیقد رازبا   رازبا تاودا   تاودا هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8484
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مهن هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6317434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ًافطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  - سنمیز رتراتسا  تفاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع اب 25  ربارب  فیدر   1

1101097587000441 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سنمیز ای  ناملآ  سنمیز  دنرب.دشاب  یم  زاین  دروم  هلاس  کی  یتناراگ  الاک و  تیکیفیترس  هئارا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  - سنمیز رتراتسا  تفاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  زاین  دروم  یکینورتکلا  تازیهجت  بسانم  درادناتسا و  یدنب  هتسب.دشاب  یم  دات  دروم  یکاولسکچ 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463728-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6317540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیک ییامیپاوه  یریگتخوس  یاهکنات  سیورس  یریگ  هزادنا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092868000638 زاین :  هرامش 

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ینف شیامزآ  لیلحت و  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیک ییامیپاوه  یریگتخوس  یاهکنات  سیورس  یریگ  هزادنا  دیدجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33513146-076  ، 33513081-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513311-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز رتراتسا   رتراتسا تفاس   تفاس ناونع : : ناونع 8585

شیک شیک ییامیپاوه   ییامیپاوه یریگتخوس   یریگتخوس یاهکنات   یاهکنات سیورس   سیورس یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نالیگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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 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

6314764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هژورپ  ماجنا  لحم  تسویپ  لیاف  رد  اه  هزادنا  قیقد و  ینف  تاصخشمزکرم  رورس  قاتا  رد   fm200 قیرح افطا  متسیس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هیفرشا  هناتسآ  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد 

1101005489000033 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هیفرشا هناتسآ  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یتسویپ  تاصخشم  طیارش و  اب  قبطنم  لخاد .  دیلوت  ناوت  زا  هدافتسا  یرثکادح  نوناق  ساسا  رب  رظن  دروم  تامدخ  ای  الاک  تسا  یمازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4476941937 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  - یزرواشک داهج  نامزاس  یوربور  - گنهرف نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42120921-013  ، 3338941-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339537-013 :: 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

رورس رورس قاتا   قاتا ردرد     fm200fm200 قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هبعش 2  یعامتجا  نیمات   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6314858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسیرابجا مالقازیرروتکاف  - تسا هباشمدک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  یلیمکت  تازیهجت  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ربتعم یتناراگاب  هارمهو  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  " اقیقد

1101091841000016 زاین :  هرامش 
ناهفصا ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سراپ نایوپ  تعنص  ناحارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   COOPER یتراجت مان   HD1 لدم یزوس  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لاسرا هنیزه  لثم  هقرفتم  یاه  هنیزه  - سانشراک طسوت  ینف  تاصخشمو  طیارش  تلاصادات و  لصوو و  بصن  ، تفایردزا سپ  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  نفلت 33310756  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  ییاهن  دصقم  ات 

8316619886 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش 2  ینیمخ - ماما  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346593-031  ، 33315234-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326222-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یلیمکت   یلیمکت تازیهجت   تازیهجت بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هبعش 10  یعامتجا  نیمات  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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6315256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طباوض قبط  هگنادراهچ  رهش  رد  عقاو  نارهت  یعامتجا  نیمات  هبعش 10  نامتخاس  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  ارجا  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسیل رودنو   ) یناشن شتا  نامزاس 

1101090748000016 زاین :  هرامش 
نارهت هد  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط مزاول.دش  دهاوخن  هدادرثا  بیترت  دیدزاب  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  دیدزاب  سامت 09124977918 _  هرامشاب  رتشیب  یگنهامه  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم ماجنا  دادرارق  بلاق  رد  هژورپ  نیا.ددرگ  یراذگراب  هناگادج  تروصب  مالقا  ارجا و  غلابم  دشابیم و  هناماس  رد  تسویپ  تسیل 

3319965535 یتسپ :  دک  هینیسح ،  بنج  کالپ 100  نایسراف  نابایخ  هگنادراهچ  نابایخ  یدیعس  هللا  تیا  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55246147-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55276869-021 :: 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

طباوض طباوض قبط   قبط هگنادراهچ   هگنادراهچ رهش   رهش ردرد   عقاو   عقاو نارهت   نارهت یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات   1010 هبعش   هبعش نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ارجا   ارجا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
(( تسیل تسیل رودنو   رودنو  ) ) یناشن یناشن شتا   شتا نامزاس   نامزاس

8989

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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6315447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  رورس  قاتا   fm200 قیرح عافطا  راکدوخ و  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  ار  بصن و  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 09393604559 اب  یگنهامه  تهج 

1101092953000023 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  کی  هرامش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
رتم عبرم  1 دادعت : 

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

اب یگنهامه  تهج  تسویپ .  ینف  تاصخشم  قبط  رورس  قاتا   fm200 قیرح عافطا  راکدوخ و  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  ار  بصن و  ارجا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . نارهت هدننک  نیمات  یمازلا .  دادرارق  نتسب  یمازلا .  دیدزاب  هرامش 09393604559 

 : 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا   fm200fm200 قیرح   قیرح افطا   افطا وو   راکدوخ   راکدوخ قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا ارار   وو   بصن   بصن وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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 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

6315708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هژورپ  ماجنا  لحم  تسویپ  لیاف  رد  اه  هزادنا  قیقد و  ینف  تاصخشمزکرم  رورس  قاتا  رد   fm200 قیرح افطا  متسیس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هیفرشا  هناتسآ  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد 

1101005489000035 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هیفرشا هناتسآ  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یتسویپ  تاصخشم  اب  قبطنم  لخاد و  دیلوت  ناوت  یرثکادح  نوناق  ساسا  رب  رظن  دروم  تامدخ  ای  الاک  تسا  یمازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4476941937 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  - یزرواشک داهج  نامزاس  یوربور  - گنهرف نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42120921-013  ، 3338941-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339537-013 :: 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

ناگدرل هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدرل هبعش  رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  ینابیتشپ  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090097000006 زاین :  هرامش 

ناگدرل هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

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

تسا یمازلا  دشاب  یم  تساوخرد  تسویپ  هک  ینف  تاصخشم  لیاف  رد  دوجوم  کرادم  هیلک  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34442766-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442769-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا ردرد     fm200fm200 قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 9191

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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 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

6316257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ای ناتسا و  یموب  تسیابیم  هدننک  نیمات.تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  یزاگ  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب درونجب  رهش  رد  لاعف  هدنیامن  یاراد 

1101005850000166 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نمیا هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GIELLE هدنزاس عجرم   GIELLE یتراجت مان   hfc-227ea لدم  fm200 کیتاموتا قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
سراپ میلقا  نازاس 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09153070214 هرامش  دشابیم ** یمازا  ینف  تاصخشم  مرف  رد  ازجم  تروص  هب  متیآ  ره  هب  طوبرم  ات 15 فیدر 1  یاه  تمیق  زیر  هئارا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیزگرد سدنهم  یاقآ  روکف و 09153841328  سدنهم  یاقآ 

9413933874 یتسپ :  دک  ردام ،  تلود و  نادیم  لصاف  دح  یبرغ  ینیمخ  ماما  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236274-058  ، 32728328-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728328-058 :: 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

ایای وو   ناتسا   ناتسا یموب   یموب تسیابیم   تسیابیم هدننک   هدننک نیمات.تسویپ   نیمات.تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یزاگ   یزاگ کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب درونجب   درونجب رهش   رهش ردرد   لاعف   لاعف هدنیامن   هدنیامن یاراد   یاراد

9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  کی  هرامش  یصصخت  کینیلک  یلپ  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تشر

نالیگ 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

6316263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  هدش  یراذگراب  تسویپ  حرش  گرب  هب 3  راک  یئارجا  ینف و  تامازلا  اهیگزیو و  زا  یهاگآ  یارب.تسا  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا راکنامیپ  اب  مزال  یاه  هیدیئات  ذخا 
1101092313000029 زاین :  هرامش 

تشر کی  هرامش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   ROTAREX هدنزاس عجرم   FIRETEC یتراجت مان   B07506003 لدم  FM 200 زاگ اب  میقتسم  ریغ  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  گروبمازکول 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داد رارق  قبط  روتکاف  تخادرپ.تسا  هدننک  نیمات  اب  راک  رازبا  مزاول و  هیلک  هیهت  .تسا  هدننک  نیمات  هدهع  هب  سنج  اب  هارمه  راک  لماک  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یتآ هدقعنم 

4193744769 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  - گنهرف نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33325444-013  ، 33322143-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322143-013 :: 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

FM 200FM 200 زاگ   زاگ اباب   میقتسم   میقتسم ریغ   ریغ کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  ساسا  رب   FLAME DETECTOR دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092179001226 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  12 دادعت : 

1402/01/05 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناگچره 06153182489 یهد  دیرخ : سانشراک   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FLAME DETECTORFLAME DETECTOR دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595
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ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  قرب -  تکرش  یزکرم  هرادا  قیرح  مالعا  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000555 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رایاوه هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   RAS/DY/201 لدم قیرح  مالعا   LCD اب  IR ناتم زاگ  راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 
ورشیپ لرتنک 

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

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

الاک لیوحت  لحم.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکافشیپ  یرازگراب.دشاب  هتشاد  لماک  تقباطم  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  اب  دیاب  یلاسرا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم دنبروگ  هداج  رتمولیک 5  نادهاز  رد  عقاو  قرب  تکرش  رابنا 

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

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

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا هرامش 3  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6316412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.لماک تروص  هب  یناشنشتآ  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091229000021 زاین :  هرامش 

کارا هرامش 3  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

متسیس بآ و  نزخم  یناشنشتآ و  متسیس  تالاصتا  هلول و  مامضنا  هب  تازیهجت  قرب و  ولبات  یناشنشتآ و  پمپ  اب  لماک  تروص  هی  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد تیحجرا  یموب  تکرش  و.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دص  ات  رفص  زا  تازیهچت  هیلک  هک  تسا  رکذ  هب  مزال.یناشنشتآ  کقاتا  تهج  روتایدار 

3816615141 یتسپ :  دک  یریگناهج ،  خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32772850-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32772851-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

.لماک .لماک تروص   تروص هبهب   یناشنشتآ   یناشنشتآ متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9797
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا   esser کرام بایزاگ  متسیس  / 0146026 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ 

1101093202001272 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بان بآ  هدولاش  هدننک  هضرع  عجرم   mis لدم رلک  زاگ  بای  تشن  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   HK یتراجت مان   CDT2000-RH-D لدم کینبرک  زاگ  رتماراپ  یتلوم  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   HK یتراجت مان   CDT2000-1R-RH-D لدم کینبرک  زاگ  رتماراپ  یتلوم  روسنس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   HK یتراجت مان   CDT-MOD-2000-1R-RH-D لدم کینبرک  زاگ  رتماراپ  یتلوم  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

esseresser  کرام کرام بایزاگ   بایزاگ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9898
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6316486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 16  هب  رروپ  موف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003828 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تامدخ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  درف  تلادع  هعسوت  یسدنهم  تامدخ  هدنزاس  عجرم   ST - FPR لدم یناشن  شتآ  رروپ  موف  زاس  فک  الاک :  مان 

درف تلادع  هعسوت  یسدنهم 
ددع 16 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  طیارش  قیقد و  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

71095053-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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

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

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

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

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

6316652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F:FIRE & GAS DETECTION SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SUPPLIER:GENERAL MONITORS CO

1101097847000624 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   CALGAZ یتراجت مان   Lit 103 تیفرظ  6D لدم نویساربیلاک  ردنلیس  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312233-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رروپ رروپ موف   موف ناونع : : ناونع 9999

P/F:FIRE & GAS DETECTION SYSTEM SUPPLIER:GENERAL MONITORS COP/F:FIRE & GAS DETECTION SYSTEM SUPPLIER:GENERAL MONITORS CO ناونع : : ناونع 100100
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ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف  لک  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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6316673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشمو  تسیل  قبط  قیرح  مالعازکرم  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000115 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون 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

6316697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح قیرح مالعازکرم   مالعازکرم یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 10 110 1

UPSUPS وو   رورس   رورس یاه   یاه قاتا   قاتا ردرد   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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UPS رورس و یاه  قاتا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
UPS قاتا رورس و  کر  رد  دود  روتکتد  بصن  1 ـ 

رورس کر  رد   ( UL درادناتسا یاراد  )  LHD لباک بصن  2 ـ 

1101092279000001 زاین :  هرامش 
لگدیب نارا و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 
ددع  6 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Smoke detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا 
ددع  4 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
مان ناراک  کینورتکلا  هدنزاس  عجرم   hybrid autodialer gsm AND pstn g1 ultra لدم  G1 یتراک میس  تباث و  طخ  هناگود  لاتیجید  هدننک  نفلت  الاک :  مان 

ناراک کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کیسالک  یتراجت 
ددع  1 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع  1 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
هناماس ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه 
ددع  2 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم   AMH38 لدم  db 118 یتوص ناوت  اب  یکینورتکلا  ریژآ  الاک :  مان 

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

لگدیب نارآ و  ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

زاین همادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سارک تروص  هب   UPS رورس و قاتا  فقس  رد  ترارح  دود و  روتکتد  شیازفا  3 ـ 

قیرح  مالعا  لنپ  ات  قوف  تازیهجت  یشک  میس  یارجا  4 ـ 
 ( هیذغت عبنم  هدننک و  نفلت  ریژآ ،  امد ،  روتکتد  لماش  امد (  روسنس  بصن  5 ـ 

قیرح مالعا  لنپ  ات  قوف  تازیهجت  یشک  میس  یارجا  6 ـ 

8741663376 یتسپ :  دک  نایبرع ،  دیهش  رادرس  نابایخ  یلماع  هلا  تیآ  راولب  لگدیب ،  نارآ و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54752501-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54752507-031 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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گرزب نارهت  هبعش 8  یعامتجا  نیمات  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

6316708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد تایئزج  بعکم  رتم  35 دودح ژارتم  هب   MF200 زاگ اب  رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  شزومآ و  ، بصن ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاه  لیاف 

1101090827000021 زاین :  هرامش 
نارهت تشه  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
بعکم رتم  35 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  لیاف  رد  تایئزج  بعکم  رتم  35 دودح ژارتم  هب   MF200 زاگ اب  رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  شزومآ و  ، بصن ، هیهت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1143815813 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  تراجت -  کناب  هچوک  هلودلاربخم -  نادیم  زا  رت  نیئاپ  یبونج -  یدعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33113259-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33970001-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  هچرد  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 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

6316738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سا یپ  وی  رورس و  قاتا  روتکتد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093053000004 زاین :  هرامش 

هچرد هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یناهبهب یناریا  دیما  هدننک  هضرع  عجرم  ردان  ینمیا  سروب  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یلزد  یتراجت  مان   SD لدم یناشن  شتآ  دود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8431747638 یتسپ :  دک  یا ،  هچرد  هلا  تیآ  نابایخ  هچرد - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33755600-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33755600-031 :: 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

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   شزومآ   شزومآ ،، بصن بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 103103

ساسا یپیپ   ویوی   وو   رورس   رورس قاتا   قاتا روتکتد   روتکتد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 104104

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

6316814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوز لرتنک 4  لناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004836000166 زاین :  هرامش 

یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   ACT-4 لدم قیرح  مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 4  لناپ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4114143716 یتسپ :  دک  یربخم ،  یراتس خ  دیهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46044146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46044146-021 :: 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

یتفن نادیم  هعسوت  حرط  ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناروآدای

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش دنفسا 1401   1 هبنشود ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16:00 دنفسا 1401   15 هبنشود ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات   00:01

petroyada.ir :: عبنم دنفساعبنم  15 هبنشود ، دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00  1401

6317231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Flame Detector Relay Honeywell PR002453 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

- یدهملا ینابژد  تسار ،  تمس  هب  رذگور  یجورخ  لپ  ریبک ، ریما  تعنص  تشک و  یوربور  رهشمرخ ،  زاوها -  هداج  رتمولیک 65  رهشمرخ ،  هار  هس  زاوها ،   :: سردآ سردآ
.کپونیس تکرش 

:: 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

قیرح قیرح مالعا   مالعا دربراک   دربراک نوز   نوز   44 لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 105105

Flame Detector Relay Honeywell PR002453Flame Detector Relay Honeywell PR002453 ناونع : : ناونع 106106
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زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: 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 20 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب همیمض  ینف  دانسا  حرش  قباطم  اقیقد   SUMY روسرپمک  SANCO قیرح افطا  مالعا و  لرتنک  متسیس  یاه  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000591 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   ARGUS SECURITY یتراجت مان   MXP-503 لدم قیرح  مالعا  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

متسیس دامن  شتآ  هدننک  هضرع  عجرم   DMTECH یتراجت مان   M9000-RS485 لدم یناشن  شتآ  یاه  متسیس  هکبش  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
یئافص یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   COSMO یتراجت مان   STG/IN8S لدم قیرح  مالعا  لناپ  صوصخم  یناشن  شتآ  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

یئافص یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   COSMO یتراجت مان   STG/OUT16S لدم قیرح  مالعا  لناپ  صوصخم  یناشن  شتآ  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
وترپ رتسگ  نیهاش  هدننک  هضرع  عجرم   TELE DATA یتراجت مان   OLY NET لدم یناشن  شتآ  هکبش  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   HRMF4N لدم یرتاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  امتح  یتسویپ  کرادم 

ددرگ یرازگراب  ینف  دانسا 

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004250-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طسوت6316840 یناشن  شتآ  یاهپمپ  هناخ  روتوم  رد  عقاو  تناردیاه  طخ  راشف  تاعالطا  لاقتنا 
رتیمسنارت

هحفص 44) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6317192WIKING VFR-400 لدم  G16 تینوی سنارت  هب  طوبرم  ( ECP  ) قیرح ءافطا  هحفص 44)لنپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

SUMYSUMY روسرپمک   روسرپمک   SANCOSANCO قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یاه   یاه تراک   تراک ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   4848 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6314860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  لمح  تیلوئسم  هنیزه و  / دوش هئارا  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  یلام  ینف و  داهنشیپ  /PCM30 یرون ربیف  کنیل  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف 

1101096433000545 زاین :  هرامش 
موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   LITEK یتراجت مان   FXS 30 لدم یتارباخم  یرون  یوفاک  کرتشم  تمس  لاتیجید  هب  گولانآ  رمیرف  گنیدک و  لدبم و  تراک  الاک :  مان 
افلج سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   ZHEJIANG EBANG COMMUNICATION CO.LTD

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

ZHEJIANG هدنزاس عجرم   LITEK یتراجت مان   FXO 30 لدم یتارباخم  یرون  یوفاک  زکرم  تمس  لاتیجید  هب  گولانآ  رمیرف  گنیدک و  لدبم و  تراک  الاک :  مان 
افلج سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   EBANG COMMUNICATION CO.LTD

تسد 4 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  تیلوئسم  هنیزه و  / دوش هئارا  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  یلام  ینف و  داهنشیپ  /PCM30 یرون ربیف  کنیل  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315037-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PCM30PCM30 یرون   یرون ربیف   ربیف کنیل   کنیل هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 108108
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ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6315119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  زاین  دروم  یکدی  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000227 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  رد  - 

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

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

هناماس  رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد 

هام کی  رثکادح  هیوست 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: 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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6315348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دندرگ یرازگراب  تسویپ  لخاد  یاه  همانیهاوگ  مامت  دنشاب و  تسویپ  لیاف  قبط  یتسیاب  امازلا  یداهنشیپ  یاهلاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001169000015 زاین :  هرامش 

نانمس یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 50  سراپ  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دندرگ یرازگراب  تسویپ  لخاد  یاه  همانیهاوگ  مامت  دنشاب و  تسویپ  لیاف  قبط  یتسیاب  امازلا  یداهنشیپ  یاهلاوریاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3518888614 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  رویرهش  راولب 17  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361913-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33361917-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم زاین   زاین دروم   دروم یکدی   یکدی مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 109109

.دندرگ .دندرگ یرازگراب   یرازگراب تسویپ   تسویپ لخاد   لخاد یاه   یاه همانیهاوگ   همانیهاوگ مامت   مامت وو   دنشاب   دنشاب تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یتسیاب   یتسیاب امازلا   امازلا یداهنشیپ   یداهنشیپ یاهلاوریاف   یاهلاوریاف ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج لباک  اب  هارمه  نیرام  رتیپیرو  هلاناک  ایرث 10  یا  هراوهام  نفلت  رتیپیر  یا و  هراوهام  نفلت  تراکمیس  یا و  هراوهام  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ طیارش  تاعالطا و  قبط  .وردوخ 
1101091410000166 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یئرزاپ نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   THURAYA هدنزاس عجرم   XT-pro لدم یا  هراوهام  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

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

دوش ظاحل  هباشم  دک  ناریا  دحاو  تمیق  ناونعب  یتسویپ  حرش  الاب و  تاعالطا  قبط  مالقا  نیگنایم  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  امش  زاین  هب  خساپ  ددرگن  تیاعر  طیارش  هک  یتروص  رد  دیوش  دأت  مالعتسا  رد  ات  ددرگ  مادقا  تسویپ  طیارش  قبط  افطل 

8814683486 یتسپ :  دک  یلامش ،  یباراف  راولب  درکرهش - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346390-038  ، 33339002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334278-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هراوهام   هراوهام نفلت   نفلت رتیپیر   رتیپیر وو   یایا   هراوهام   هراوهام نفلت   نفلت تراکمیس   تراکمیس وو   یایا   هراوهام   هراوهام نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز 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 19 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح  . GXP1628 لدم میرتسا  دنرگ  دنرب  هکبش  تحت  نفلت  هاگتسد  ود  یتساوخرد  دروم  تسا  هباشم  دک  ناریا  . IP Phone تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ههام تخادرپ.هدنشورف 1  هدهعب 

1101003903000896 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

جوم اواف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   CP-HS-CORD-CG لدم نوف  یپ  یآ  هعطق  میس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

هدهعب لمح   . GXP1628 لدم میرتسا  دنرگ  دنرب  هکبش  تحت  نفلت  هاگتسد  ود  یتساوخرد  دروم  تسا  هباشم  دک  ناریا  . IP Phone :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ههام تخادرپ.هدنشورف 1 

8174913136 یتسپ :  دک  نهآ ،  بوذ  نابوتا  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52372006-031  ، 37885881-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37885600-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوف نوف یپیپ   یآیآ   هعطق   هعطق میس   میس ناونع : : ناونع 1121 12
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جرک یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: 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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6315501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: دیامن مادقا  لیذ  مالقا  دیرخ  هب  تبسن  دراد  دصق  نامزاس  نیا.مالس  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 15  رک =   OCDF/ODF 8(1

ددع دادعت 20  تروپ =  یرون 48  ربیف  لنپ  چپ  (2
1101095432000032 زاین :  هرامش 

جرک یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
لباک لاصتا  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  روک  زیاس 144   Foc_M_3:3_144N لدم ینلیپورپ  یلپ  یرون  ربیف  یتارباخم  هکبش  لصفم  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 1000  ( = LC-SM  ) یرتم نورکیم 2  زول 900  لیتگیپ  (3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 20  رک =  ماد 144  ینیم  یرون  ربیف  لصفم  (4

ددع دادعت 20  رک =  یکاخ 144  یرون  ربیف  لصفم  (5

3134851965 یتسپ :  دک  جرک ،  یرادرهش  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - زومآ شناد  راولب   - ریت تفه  هاراهچ  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3593-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3593-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربیف ربیف لنپ   لنپ چپچپ   (( 22 ددع   ددع   1515 دادعت   دادعت رکرک =  =    OCDF/ODF 8OCDF/ODF 8 (( 11 دیامن : : دیامن مادقا   مادقا لیذ   لیذ مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ هبهب   تبسن   تبسن دراد   دراد دصق   دصق نامزاس   نامزاس نیا.مالس   نیا.مالس اباب   ناونع : : ناونع
ددع ددع   2 020 دادعت   دادعت تروپ =  =  تروپ   4848 یرون   یرون

113113
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نامرک ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6315562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ریز  تاصخشم  اب  چوس  هاگتسد  ود  دراد  رظن  رد  نامرک  ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : دیامن یرادیرخ 

Cisco c9200-48T
1101000118000023 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7613856889 یتسپ :  دک  ییارادو ،  یداصتقاروما  لک  هرادا   - سدق نابایخ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222940-034  ، 31224315-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224633-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   4848 وکسیس   وکسیس چوس  65096509   چوس هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

زا 237 ھحفص 78 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yuv47ahcaele3?user=37505&ntc=6315562
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6315562?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زیربت هاگشناد   :: 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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  هکبش  تحت  یتارباخم  تازیهجت  تسل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091807000029 زاین :  هرامش 

زیربت هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لارتناس نفلت  متسیس  الاک :  مان 

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

هکبش رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
لاتیجید نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 28 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

لاتیجید نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
لاتیجید کرتشم  طخ  ای  هقلح   XDSL تازیهجت الاک :  مان 

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

رها رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166616471 یتسپ :  دک  زیربت ،  هاگشناد  نمهب  راولب 29   زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33393416-041  ، 33340081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33293028-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 115115
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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 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

6315575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد یتسویپ 1  تاصخشم  قبط   FG-201F هکبش لاوریاف  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 
1101001460000384 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایار هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
زارف ناشیدنا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/15 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6315578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 1161 16

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17
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یتسویپ تسیل  اب  قباطم  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000183000004 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارود قفا  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   FortiAP-223B لدم هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

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

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MS-470S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

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

DELL یتراجت مان   U 42 زیاس لدم 4210  هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 100 قمع رادرایش  حرط  کر  دربراک   in 19 درادناتسا اب  تباث  ینیس  الاک :  مان 

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

ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RT-ACS300 لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان  هکبش   UC-PNL5e-24 لدم  5e هدر کج  نوتسیک  اب  دلیش  نودب  تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
تسد 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   CCR1036 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
زگ ردنب  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یروص  هدش  باختنا  یاهدک  ناریا  دراد و  رارق  یتسویپ  تسیل  رد  زاین  دروم  یلصا  یاهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4871647535 یتسپ :  دک  شکتمحز ،  دیهش  نابایخ  - زگردنب زگ ،  ردنب  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34367725-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34367726-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6315630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیب یرون  ربیف  طابترا  یرارقرب  ریبکریما و  هاگورین  دس و  یرادا  یاه  نامتخاس  هکبش  یشک  لباک  یرادهگن  ارجا و   ، نیمأت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روکذم یاه  نامتخاس 

1101001025000235 زاین :  هرامش 
نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

دشاب . یم  تسویپ  لیاف  تاحیضوت  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021  ، 8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین وو   دسدس   یرادا   یرادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس هکبش   هکبش یشک   یشک لباک   لباک یرادهگن   یرادهگن وو   ارجا   ارجا  ، ، نیمأت نیمأت ناونع : : ناونع 118118
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003733000039 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینسح روصنم   ADSL LAN410 لدم  Mb 16-2 لاقتنا تعرس   wired هنایار مدوم  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 830  یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   1943SN PLUS لدم  in 18/5 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

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

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامرف هعلاطم  امتح  ار  تسویپ  لیاف  طیارش  زا  عالطا  یارب  مرتحم  ناگدننک  تکرش 

8815839444 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  نابایخ  یباراف و  راولب  عطاقت  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334890-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334888-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب   ISR & PC لماش  CGR هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000506 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ISR 4221/K9 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1402/02/09 زاین :  خیرات 

تعنص نازاس  هنیهب  باحس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SMTOG110 لدم  GSM هب سابدم  لکتورپ  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/02/09 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

mt26_0120458 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6316097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Wireless ویدار نیمات  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

.دشاب .دشاب یمیم   مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو کرادمو   کرادمو دانسا   دانسا ساسا   ساسا ربرب     ISR & PCISR & PC  لماش لماش   CGRCGR هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

WirelessWireless ویدار   ویدار نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 12 112 1
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دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم  سیدرپ  یارب  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  دروم  رتویپماک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091338000072 زاین :  هرامش 

دابانگ یلاع  شزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
زاسارف لاگس  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK هدنزاس عجرم   sxt 5lite لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

ناهج شقن  تراجت  بایماک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  ابیشوت  یتراجت  مان   GB 500 تیفرظ  Enterprise لدم لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   NETLAND یتراجت مان   F800-E لدم تروپ  تشه  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  اهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف 

هداز لیعامسا   09385358484

9691957678 یتسپ :  دک  ظفاح 16 ،  شبن  ظفاح - نابایخ  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57254413-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57254413-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابانگ دابانگ یلاع   یلاع شزومآ   شزومآ عمتجم   عمتجم سیدرپ   سیدرپ یارب   یارب تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط زاین   زاین دروم   دروم رتویپماک   رتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 122122
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6316191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110245  هرامش  روتکناک ) ماکینوی / لباک  / ورکیمویدار ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح 

1101093985010168 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6E لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 610 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یئاضر اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CLARON یتراجت مان   Z-200 لدم  CD شخپ تیلباق  اب  وردوخ  توص  شخپ  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 28 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 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

روتکناک روتکناک ماکینوی / / ماکینوی لباک   لباک // ورکیمویدار ورکیمویدار ناونع : : ناونع 123123
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ تامازلا  تسویپ و  کرادم  قبط  ددع  دادعت 1  9200L-24T-4G-E تاصخشم اب  هکبش  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001431 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ تامازلا  تسویپ و  کرادم  قبط  ددع  دادعت 1  9200L-24T-4G-E تاصخشم اب  هکبش  چوس  / هنومن دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تساوخرد  قبط  یرون  ربیفو  رتویپماک  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005537000045 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  تمیق  زیلانآ  اب  روتکاف  شیپ.دشاب  یم  تکرش  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  هیلک.دشاب  یم  دادرارق  قبط  هلماعم  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6815837459 یتسپ :  دک  کالپ 990 ،  ( قباس یرمرادناژ   ) سیلپ نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33352523-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352046-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیرخ دیرخ تامازلا   تامازلا وو   تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط ددع   ددع 11 دادعت   دادعت   92009200 L-24T-4G-EL-24T-4G-E  تاصخشم تاصخشم اباب   هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 124124

یرون یرون ربیفو   ربیفو رتویپماک   رتویپماک هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 125125
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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 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

6316341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... وکسیس و چوس  هاگتسد  کی  نیمات  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044001052 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  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

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 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

6316385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هنایار  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092120000218 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 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یراذگ  تمیق  ههام  تخادرپ 2  کیتامروفنا  دات  ناتسرامیبرابنا  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

 ...  ... وو وکسیس   وکسیس چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   نیمات   نیمات تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 126126

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 127127

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست .IT دحاو دات  هب  زاین.ددرگ  جرد  یلک  یراذگتمیق  دوش و  هعلاطم.یتسویپ  لیاف  رد  لماک  تاحیضوت.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت دات و  زا  سپ  هتفه  ود 

1101090614001651 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان  هکبش   UC-PNL5e-24 لدم  5e هدر کج  نوتسیک  اب  دلیش  نودب  تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
تسد 20 دادعت : 

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

زا سپ  هتفه  ود  هیوست  .IT دحاو دات  هب  زاین.ددرگ  جرد  یلک  یراذگتمیق  دوش و  هعلاطم.یتسویپ  لیاف  رد  لماک  تاحیضوت.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  زاین  خیرات  هب.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ.لیوحت  دات و 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 ee هدر   هدر کجکج   نوتسیک   نوتسیک اباب   دلیش   دلیش نودب   نودب تروپ   تروپ لنپ  2424   لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 128128
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مئامض ساسا  رب  دیرخ  حرش.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.لوژام  رواپ  ددع  هد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تسویپ 

1101001022002572 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   46C3447 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

.دشابیم تسویپ  مئامض  ساسا  رب  دیرخ  حرش.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.لوژام  رواپ  ددع  هد  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88112681-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتورکیم رتور  - سلریاو ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000464 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB911G-5HPacD-QRT لدم  GHz 5 سناکرف سلریاو  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مئامض مئامض ساسا   ساسا ربرب   دیرخ   دیرخ حرش.تسیمازلا   حرش.تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ندومن   ندومن همیمض.دشاب   همیمض.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا.لوژام   ناریا.لوژام رواپ   رواپ ددع   ددع هدهد   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم تسویپ   تسویپ

129129

کیتورکیم کیتورکیم رتور   رتور -- سلریاو سلریاو ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 130130
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نانمس یا  هقطنم  قرب   :: 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 06 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6316630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا.تسویپ ینف  تاصخشم  رب  قبطنم  توافتم ) لدم  ود  رد   ) ددع یرون 4  ربیف  لتگیپ  رتم و  رادقم 300  هب  یرون  ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  هباشم  اهالاک  دک 

1101001049000219 زاین :  هرامش 
نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب  یرتم  لوط   mm 3 رطق  DIN لتگیپ یرون  ربیف  الاک :  مان 

رتم 4 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمتسر 09192310511 سدنهم  یاقآ  سانشراک  .ددرگ  یم  یقلت  مالعتسا  رد  در  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  تبث  مدع  ددرگ  یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31102205-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا.تسویپ ناریا.تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ربرب   قبطنم   قبطنم توافتم ) ) توافتم لدم   لدم ودود   ردرد    ) ) ددع ددع   44 یرون   یرون ربیف   ربیف لتگیپ   لتگیپ وو   رتم   رتم   300300 رادقم   رادقم هبهب   یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع
 . . دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم اهالاک   اهالاک دکدک  

131131
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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 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

6316635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044001043 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاحیضوت  حرشب   :: 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

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132

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

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

زا 237 ھحفص 92 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mfgejph4narq3?user=37505&ntc=6316635
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6316635?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسزوخ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی لقادح  یتناراگ  یاراد   ، ناتسا بعش  تهج  تازیهجت  یزاس  هدایپ  بصن و  هارمه  هب  قرب  هکبش LAN و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبطربتعم  دنرب  زا  تازیهجت  هلاس 

1201009021000072 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

قبطربتعم دنرب  زا  تازیهجت  هلاس  کی  لقادح  یتناراگ  یاراد   ، ناتسا بعش  تهج  تازیهجت  یزاس  هدایپ  بصن و  هارمه  هب  قرب  هکبش LAN و  تازیهجت  دیرخ  - 
دادح یاقآ  اینراشفا و09166460154  یاقآ  اه و 09163432729  متسیس  هریاد  نفلت.تسویپ 7-32238924-061  تاصخشم 

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

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

رد .دشابیم .  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  تیریدم  رابنا  لخاد  هب  راب  هیلخت  لمح و  هنیزه  تسا .  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  در  ای  لوبق  رد  راذگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   . ددرگ دیق  تاحیضوت  تمسق  رد  هباشم  دک  ناریا  زا  هدافتسا  تروص 

6193633145 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  نکسم  کناب  تیریدم  یدباع -  دیهش  نابایخ  ناگدازآ -  نابایخ  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232128-061  ، 32219857-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232128-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس کیکی   لقادح   لقادح یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد  ، ، ناتسا ناتسا بعش   بعش تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   قرب   قرب وو     LANLAN  هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبطربتعم   قبطربتعم دنرب   دنرب زازا   تازیهجت   تازیهجت

133133
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ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم هرادا  یشک  هشقن  هرادا  هیروصنم و  زاگ  هرادا  تهج  یرتویپماک  هکبش  تازیهجت  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093377000498 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب این  شیاتس  سدنهم  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  .دشاب  یم  نامیپ  هدنرب  هدهع  رب  تایلام  همیب و  زا  معا  ینوناق  تاروسک  هیلک  هکنیا  حیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  هارمه 09361612317 هرامش 

6163911184 یتسپ :  دک  هر ، ) ینیمخ (  ماما  ردنب  هارگرزب  یادتبا  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها - زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34440071-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441096-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ددع  4 لیتگیپ - ددع db)2)32 ای زاف 30 شید  - ددع لاتم 2 تن  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090569000047 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG 1GB RAM 1AC POWER SUPPLY لدم هنایار  لاوریاف  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ددع  4 لیتگیپ - ددع db)2)32 ای زاف 30 شید  - ددع لاتم 2 تن  ویدار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1599958515 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  روپحالف  نابایخ  ینرق  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84234163-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88800253-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 134134

لیتگیپ لیتگیپ -- ددع ددع db)2db)2 )) 3232 ایای   3030 زاف   زاف شید   شید -- ددع ددع 22 لاتم   لاتم تنتن   ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 135135
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6316999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنزگن ای  دنارگل  راکور  هکبش  نوتسیک  ددع  دادعت 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005345000309 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هزور هنیزه 40  تخادرپ  - 1 - 

دشاب نارهت  زا  هدننک  نیمآت  - 2
دیهدن  هئارا  هباشم  دک  ناریا  ًافطل  - 3

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 4
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  10 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  یقلت  نکی  نل  مک  تمدخو  هداد  تدوع  الاک  تریاغم ، تروصرد  ودشاب  یم  هدننک  تساوخرد  دحاو  اب  تمدخ  / الاک دأت  - 5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دراد رابتعا  زور  امش 40  یوس  زا  هدش  هئارا  تمیق  ) دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - 6

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

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راکور راکور هکبش   هکبش نوتسیک   نوتسیک ددع   ددع   1010 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 136136
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روشک هجدوب  همانرب 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 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

6317032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتناراگ هارمه   ) W لدم ناهیکربراک  لوژام  لدم KS150-50 و  ناهیک  رورس  تنیالک - تاطابترا  زاس  نما  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000269 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زادرپ مایپ  یطابترا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  لوژام  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج   W ناهیک ربراک  یموب  نکوت  الاک :  مان 

هبعج 50 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

زادرپ مایپ  یطابترا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  یتراجت  مان   KS301 لدم رورس   VPN هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

( یتناراگ هارمه   ) W لدم ناهیکربراک  لوژام  لدم KS150-50 و  ناهیک  رورس  تنیالک - تاطابترا  زاس  نما  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هناماس  بولطم  دنور  یهمادا  تهج  هدش  باختنا  دک  ناریا 

یرادا دنیارف  قبط  هطوبرم  دحاو  دات  زا  دعب  یباسحیذ  قیرط  زا  تخادرپ 

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33274926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت 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 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

6317035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوژام لوژام وو   رورس   رورس تنیالک - - تنیالک تاطابترا   تاطابترا زاس   زاس نما   نما هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 137137

ردیرگ ردیرگ دیلب   دیلب   281106240281106240 هغیت   هغیت هشوگ   هشوگ یپک -  -  یپک هاگتسد   هاگتسد رپولود   رپولود هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 138138
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ددرگ  رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  امتح  هباشم  یاهدک  ناریا  تلع  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یرابتعا 3  تخادرپ 

تسیمازلا 09128197959 یگنهامه 
1101096102001700 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کالفا تراجت  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-WA5110G لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

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

یمیلس همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   KONICAMINOLTA یتراجت مان  لدم 450  یپک  هاگتسد  رپولود  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
یلامک دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  پراش  یتراجت  مان   AR-205/AR-202 لدم یپکوتف  هاگتسد  هعطق  مارد  الاک :  مان 

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

ماگمه نیگنس  تازیهجت  یتامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HG180D1 لدم ردیرگ  دیلب  هغیت 281106240  هشوگ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
دنوبیرغ یردخ  هبزور  هدننک  هضرع  عجرم   YIWU ZHEJIAONG یتراجت مان   GR200 لدم شک  ذغاک  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017095-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدبم 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

لدبم لدبم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139

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

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

زا 237 ھحفص 97 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/62tjzwbzws84c?user=37505&ntc=6317035
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6317035?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hl7cjtdg24j4q?user=37505&ntc=6317295
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6317295?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

is.tci.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317296 :: هرازه هرازه :: 1401/12/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تارباخم  درادناتسا  قبط  یلاناک  رک  ربیف 48  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت 36661242 ینابیتشپ و  تیریدم و   :: سردآ سردآ
تارباخم هرامش 2  نامتخاس  الاب  غابراهچ  نابایخ  ناهفصا  نابایخ 

:: 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

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

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

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فلش 5616 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

یلاناک یلاناک رکرک     4848 ربیف   ربیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 140140

56165616 فلش   فلش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141
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راوزبس 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 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

6317387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  تسویپ  حرش  قباطم  دیاب  هدش  هئارا  یاهالاک  تاصخشم  دشاب و  یم  هباشم  اهدک  یمامت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  دش و  دهاوخ  فذح 

1101093676000034 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  راوزبس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهپس هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم   NEXANS یتراجت مان  یرتم  لوط   P6E-02803-1U لدم  CAT6 SFTP outdoor هکبش لباک  الاک :  مان 
رهش دنمشوه  هکبش  تاطابترا 

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

ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-23.5X-D لدم زیون  دض  سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK یتراجت مان   NET METAL 5 لدم  GHz 5/8 سناکرف سلریاو  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

نیدار جوم  ناروآون 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  اب  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  هیلک  - 2

تسا  راتخم  داهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  امرفراک  - 3
دشاب ربتعم  یتناراگ  تراک  یاراد  - 4

9613873114 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   – یلامش رارسا  نابایخ   – راوزبس راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222222-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44238110-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سناکرف سناکرف سلریاو   سلریاو یتارباخم   یتارباخم لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار زیون -  -  زیون دضدض   سلریاو   سلریاو شید   شید نتنآ   نتنآ - -   CAT6 SFTP outdoorCAT6 SFTP outdoor  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 142142

الاک الاک ملق   ملق 2222 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 143143

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

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

زا 237 ھحفص 99 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qq43txu5fdzg2?user=37505&ntc=6317387
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6317387?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  22 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006060 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لنپ چپ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 26,840 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
یشک میس  تکاد  الاک :  مان 

ددع 800 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

یشک میس  تکاد  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
کج الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

رتموکسیو هلول  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
رتموکسیو هلول  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
رتموکسیو هلول  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
یزغم چیپ  نماض ، چیپ  میظنت ، چیپ  الاک :  مان 

ددع 4,000 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

یزغم چیپ  نماض ، چیپ  میظنت ، چیپ  الاک :  مان 
ددع 4,000 دادعت : 

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

تروصبدیرخ.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  دات  مدعای  دات  تروص  رد  لمح  هنیزه   . تسیمازلا داتس  هناماس  رد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا 

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

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

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6317525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( بالقنا نامتخاس  ) ناهفصا یدرگناهج  هناخ  یتسد و  عیانص  هزوم  رورس  قاتا  ییارجا  دراوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط 

1101003365000273 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رتم 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158184411 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هرامش 13  هچوک  رهمگرزب  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32665411-031  ، 32607047-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611887-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هناخراک6314714 یریوصت  شیاپ  متسیس  هتسب و  رادم  یاه  نیبورد  دیرخ  یادنا و  هار  بصن و 
تلافسآ

هحفص 130) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هربراک6314907 ینامزاس 800 هتفرشیپ  رازفادب  هحفص 26)دض  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.....چوس6315273 - دراه - ینوریب نیبرود  - یلخاد هحفص 130)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رتنساتید6315785 یزادنا  هحفص 26)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6315884 هحفص 26)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددع6315906 ویتکا 48 تروپ  سنسیال 24 اب  هارمه   SAN Switch EMC DS-6610 B 24P/24P
یرون ربیف  لوژام 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه6316062 یزیمم  تاعالطا و  تینما  تیریدم  متسیس  ییاهن  یزیمم  هنیمز  رد  تامدخ  هئارا 
یتبقارم

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رورس رورس قاتا   قاتا یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 144144
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

شتآ6316142 هحفص 26)هراوید  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هب6316411 طوبرم   PMS متسیس ضیوعت  ای  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یناسرزورب  یجنس  ناکما 
کی زاف  ییایرد  یوکس   GTG

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتعنص6316546 رالوپام  مدوم  ددع  هحفص 44)دادعت 20  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرامیب6317419 کیتامروفنا  روما  هحفص 26)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

6314950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور رد  بعکمرتم  تیفرظ 10  هب  هباریش  هناخ  هیفصت  یرجآ  هزاس  یزادنا  هار  بصن و  لمح - تخاس - دیرخ - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050272000171 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  لباب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35156-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223400-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زور زور ردرد   بعکمرتم   بعکمرتم   1010 تیفرظ   تیفرظ هبهب   هباریش   هباریش هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت یرجآ   یرجآ هزاس   هزاس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح - - لمح تخاس - - تخاس دیرخ - - دیرخ ناونع : : ناونع 145145

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6315521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارب هلاسکی  یتناراگ  اب  هطوبرم  تازیهجت  یمامت  ریغتم و  مایپ  یاهولبات  هداد  لاسرا  تینما  نیمات  یزادنا  هار  بصن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماما ردنب  رهشهام  روحم 

1101001467000170 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
سکی یتناراگ  اب  هطوبرم  تازیهجت  یمامت  ریغتم و  مایپ  یاهولبات  هداد  لاسرا  تینما  نیمات  یزادنا  هار  بصن  دیرخ  1 دادعت : 

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

تروص رد.دوش  همیمض  کرادم.ددرگ  اضما  رهم و  لیمکت ،  تسیابیم  تسویپ  کرادم  رد  تاحفص  هیلک.دوش  هدز  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش دیق  سامت  هرامش.ددرگیمن  یسررب  یداهنشیپ  تمیق  ( تمیق داهنشیپ   ) تسویپ کرادم  ندوبن 

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یارب یارب هلاسکی   هلاسکی یتناراگ   یتناراگ اباب   هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت یمامت   یمامت وو   ریغتم   ریغتم مایپ   مایپ یاهولبات   یاهولبات هداد   هداد لاسرا   لاسرا تینما   تینما نیمات   نیمات یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ماما ماما ردنب   ردنب رهشهام -  -  رهشهام روحم   روحم

146146

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6315661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریغتم  مایپ  یولبات  هب  لیدبت  هخرس و  یامن  کیفارت  یولبات  رغت  یزاس و  هنیهب  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هئارا  تسویپ  رد  تساوخرد  حرش 

1101004449000138 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

یراذگراب هناماس  رد  ددجم  ءاضما  رهم و  زا  سپ  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  هناماس  رد  دوخ  کرادم  یراذگراب  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن . 

.ددرگ یراذگراب  تاحفص  مامت  ءاضما  رهم و  هعلاطم و  زا  سپ  تسیاب  یم  زین  تسویپ  دادرارق  لیاف 

3514713995 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرهطم  نادیم  ملعم  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442082-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440467-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریغتم ریغتم مایپ   مایپ یولبات   یولبات هبهب   لیدبت   لیدبت وو   هخرس   هخرس یامن   یامن کیفارت   کیفارت یولبات   یولبات رغت   رغت وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 147147

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

6316781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا  یمازلا  بصن  تکارب 

تسا  هدنشورف  اب  بصن  هنیزه 
یحالف سدنهم   09178436424

1101001548000090 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هرک هدنزاس  روشک   LG ELECTRONICS هدنزاس عجرم   LG ELECTRONICS یتراجت مان   videowall LV35A لدم  in 55 زیاس  LCD رگشیامن الاک :  مان 
داگراساپ تعنص  زادرپ  مافکت  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج 

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

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

ددرگ  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  یمازلا  بصن  تکارب 

تسا  هدنشورف  اب  بصن  هنیزه 
یحالف سدنهم   09178436424

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

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاو لاو وئدیو   وئدیو - - inin   5555 زیاس   زیاس   LCDLCD  رگشیامن رگشیامن ناونع : : ناونع 148148

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدکناریا ، تسویپ تاحیضوت  ءاهب و  مالعتسا   ، کرادم حرش  هب   ( لاووئدیو  ) هدرتسگ شیامن  هحفص  یارجاو  بصن  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101005114000024 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرفص اضر  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 25578   panel لاتیجید رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.ددرگیم تخادرپ  هدوزفا  شزراربتعم  یهاوگ  هیارا  تروصرد  ، دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3718794341 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  یدیعس  هللا  تیآ  یرتم  ینیمخ 16  ماما  مق خ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36167655-025  ، 36157654-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36622118-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( لاووئدیو لاووئدیو  ) ) هدرتسگ هدرتسگ شیامن   شیامن هحفص   هحفص یارجاو   یارجاو بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 149149
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نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OPS سالپ و یج  دنمشوه  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094216000083 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم   KTC هدنزاس عجرم   G+PLUS یتراجت مان   in 86 زیاس  GSB-86JD لدم دنمشوه  درب  هتخت  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم   KTC هدنزاس عجرم   G+PLUS یتراجت مان   in 75 زیاس  GSB-75JD لدم دنمشوه  درب  هتخت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  رامش  روحم  کالب و  متسیس   VDC 12 و VDC 5 هدش تیبثت  ژاتلو  نیمأت  دربراک   OPS لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هتشاد  شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  لحم و 5  رد  یتناراگ  لاس  ود  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یرازگراب  ار  دوخ  یداصتقا  هسانش  اب  هارمه  روتکاف  شیپ  امتح  یمارگ  ناگدننک  نیمات 

.دامن لصاح  سامت  هدازیلع  یاقآ  سامت 09194984179  هرامش  اب  ماهبا  لاوس و  هنوگ  ره  تهج 

1439957131 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  یلامش -  دابآریما  رگراک -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88497182-021  ، 88497235-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88497324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

OPSOPS وو   سالپ   سالپ یجیج   دنمشوه   دنمشوه درب   درب ناونع : : ناونع 150150
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تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6314997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  مرگ  گنر  اب  یشاعترا  یضرع  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005132000067 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  مرگ  گنر  اب  یشاعترا  یضرع  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33260028-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242420-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6315417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  ناجنز  هقطنم 3  یرادرهش  حطس  رد  هدافتسا  تهج  یلودج  گنر  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000566 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  ناجنز  هقطنم 3  یرادرهش  حطس  رد  هدافتسا  تهج  یلودج  گنر  دیرخ  تساوخرد  - 

یئایمیش تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع رتیل -   10,750 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  ناجنز  هقطنم 3  یرادرهش  حطس  رد  هدافتسا  تهج  یلودج  گنر  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم مرگ   مرگ گنر   گنر اباب   یشاعترا   یشاعترا یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 151151

یلودج یلودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 152152
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راسمرگ نادنز   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  ربارب  هتسبرادم  نیبرود  تساخورد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030025000010 زاین :  هرامش 

راسمرگ نادنز  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

راسمرگ رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه نیبرود  یزادنا  هارو  بصنو  الاک  روتکاف  لیوحت  زا  سپ  هامکی  الاک  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3596119574 یتسپ :  دک  راسمرگ ،  نادنز  هرادا  نارجل  یاتسور  راسمرگ  راسمرگ ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34550076-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34550006-023 :: 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 تسیل   تسیل ربارب   ربارب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تساخورد   تساخورد ناونع : : ناونع 153153
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دبیم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6315533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  حلسم  ینوتب  سکاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005232000142 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  دبیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دزی تلافسآ  نیدحوم  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   2x2/20 m داعبا حلسم  ینتب  سنج  لپ  رذگریز  هتخاس  شیپ  سکاب  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

دزی تلافسآ  نیدحوم  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   1/5x4 m داعبا حلسم  ینتب  سنج  لپ  هتخاس  شیپ  سکاب  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

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

تسا هباشم  دک  ناریا  ددرگ  لاسرا  لیمکت و  تسویپ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راب لک  لیوحت  رظان و  دات  زا  سپ  دقن  تروص  هب  تخادرپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یریگراب  لمح و  هیهت و 

8961975757 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  جیسب -  راولب  دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32352041-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32355200-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حلسم حلسم ینوتب   ینوتب سکاب   سکاب ناونع : : ناونع 154154
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لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 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

6315598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا ناتسا  یاهروحم  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000235 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

مالعتسا 1 دادعت : 
1402/03/02 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743802-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا لیبدرا ناتسا   ناتسا یاهروحم   یاهروحم ردرد   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 155155

طیارش طیارش -- دابانگ دابانگ یرادرهش   یرادرهش لیوحت   لیوحت لحم   لحم یکیفارت - - یکیفارت رنیت   رنیت دیفس - - دیفس یئزج   یئزج کتکت   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر درز - - درز وو   دیفس   دیفس یئزج   یئزج ودود   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع
هام هام هسهس   سأر   سأر یقبام   یقبام وو   دقن   دقن دصرد   دصرد   3030 تخادرپ   تخادرپ

156156
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طیارش - دابانگ یرادرهش  لیوحت  لحم  یکیفارت - رنیت  دیفس - یئزج  کت  یکیفارت  گنر  درز - دیفس و  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام هس  سأر  یقبام  دقن و  دصرد  تخادرپ 30 

1101091158000119 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

لبس یمیش  نیرآ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 بلح گنر 250  دک  دیفس  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 100 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
یزاسگنر هدننک  هضرع  عجرم  هملکیس  یزاسگنر  هدنزاس  عجرم  هملکیس  یتراجت  مان   kg 25 بلح گنر 4-3622  دک  درس  یئزج  کت  دیفس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هملکیس
بلح 20 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  هملکیس  یزاسگنر  هدنزاس  عجرم  هملکیس  یتراجت  مان   kg 250 هکشب گنر 5-3622  دک  درس  یئزج  کت  دیفس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هملکیس یزاسگنر 
هکشب 14 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
لبس یمیش  نیرآ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 بلح گنر 255  دک  درز  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 20 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

یهللا تمعن  اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یهللا  تمعن  دنمرنه  ییایمیش  عیانص  یتراجت  مان   Lit 1 یکیتسالپ یطوق  یکیفارت  گنر  صوصخم  رنیت  الاک :  مان 
یطوق 500 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رنیت مرگ - ولیک   4000 دیفس یئزج  کت  یکیفارت  گنر  مرگولیک -  دیفس 500  یئزج  ود  یکیفارت  گنر   - مرگولیک دیفس 2500  یئزج  ود  یکیفارت  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام هس  سأر  یقبام  الاک و  لیوحت  زا  سپ  دقن  دصرد  تخادرپ 30  طیارش  - دابانگ یرادرهش  لیوحت  لحم  رتیل -  500 یکیفارت

9177965673 یتسپ :  دک  ناروالد 7 ،  یودهم -  دیهش  نادیم  یزوریپ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38798366-051 :: 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 

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

زا 237 ھحفص 112 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c2cnnwn888jyz?user=37505&ntc=6315858
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6315858?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هیدهاش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6315943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) شک طخ  نیشام  اب  یروحم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090902000053 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  هیدهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  10000 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8943148473 یتسپ :  دک  تدحو ،  راولب  هیدهاش -  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35211616-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35211818-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لودج  تاصخشم و  قبط  رنیت  یلودج و  درز  یجنران و  دیفس و  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000568 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لودج  تاصخشم و  قبط  رنیت  یلودج و  درز  یجنران و  دیفس و  گنر  - 

یشاقنو یدنب  هتسب  لیاسو  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

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

زا معا  اه  هنیزه  هیلک  باستحا  اب  یمالعا  تمیق  هدوب و  کی  هقطنم  یرادرهش  رابنا  لیوحت  لحم  ددرگ .  یراذگراب  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09194115356  اب  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب .  یم  هیلخت و ....  لمح و  یریگراب و 

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) شکشک طخطخ   نیشام   نیشام اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 157157

یتسویپ یتسویپ لودج   لودج وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رنیت   رنیت وو   یلودج   یلودج درز   درز وو   یجنران   یجنران وو   دیفس   دیفس گنر   گنر ناونع : : ناونع 158158

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

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

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

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

6316169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیراپرهش لحمرد  لیوحت  هباشم  دک  ناریا  الاب  رایع  اب  رتم  یتناس  تماخض 15  یسرپ  ینتب  ینابایخ  لودج 50*40  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093866000026 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  زیراپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یلع هدنزاس  عجرم  بسن  نایدمحم  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   cm 14 تماخض  50x40 cm زیاس ینتب  سنج  یسرپ  لودج  الاک :  مان 

بسن نایدمحم 
ددع 4,000 دادعت : 

1402/02/10 زاین :  خیرات 
ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ملاس الابرایعاب  لودج  زیراپردالاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7831816819 یتسپ :  دک  زیراپ ،  یرادرهش  یمالسا  یروهمج  راولب  - زیراپ  - ناجریس ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42393211-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42393230-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ یرهش  یاهاضف  ینیرفآ  زاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم رتم یتناس   یتناس   1515 تماخض   تماخض یسرپ   یسرپ ینتب   ینتب ینابایخ   ینابایخ   4040 ** 5050 لودج   لودج ناونع : : ناونع 159159

رازبا رازبا ناونع : : ناونع 160160
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رازبا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094982000091 زاین :  هرامش 

نادابآ یرادرهش  یرهش  یاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناسارخ رازبا  دارآ  هدننک  هضرع  عجرم   2838G لدم بیرخت  لیرد  الاک :  مان 

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

یدسا یرهاظم  یلعدمحم  هدننک  هضرع  عجرم   ZINGER لدم تازلف  یتسد  شرب  هعطق  یرس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
یلوسر رداق  هدننک  هضرع  عجرم   CGGC یتراجت مان  یرتم   mm^2 16 عطقم حطس   mm 11 رطق یقرب  یراکشوج  لباک  الاک :  مان 

رتم 50 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

زاورپ نارتسگ  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   GINDUN یتراجت مان   ISO9809-232-40L لدم  Lit 40 تیفرظ نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
قفش تعنص  باهش  هدننک  هضرع  عجرم  قفش  تعنص  باهش  یتراجت  مان   k1007 لدم یکیفارت  یطورخم  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

تایسوم لداع  هدننک  هضرع  عجرم   PAC یتراجت مان   cm 50 لوط  in 1 زیاس بآ  گنلیش  الاک :  مان 
هخاش 2 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
روپ یفسوی  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   YPD یتراجت مان  لدم 1220  یژراش  هوق  غارچ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

یورسخ دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   TAIZ یتراجت مان   A9557 لدم یکیتسالپ  یلادپ  هلابز  لطس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
نیشام اتآ  یزاس  رازبا  تکرش  زا  یددع  نتراک 12  تخت  رسود  راچآ  رازبا  تس  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

حرد یرهاظم  نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   40x40 cm زیاس  LED113 لدم زمرق  هناخ  کت  یدیشروخ  نز  کمشچ  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 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 

6316856593 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  لوکساب  زا  دعب  بلاط  یبا  نب  یلع  هداج  زاوها  نادابآ  هداج  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53255234-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53255060-061 :: 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 

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

زا 237 ھحفص 115 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9772qz39ctndv?user=37505&ntc=6316233
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6316233?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم  سیدرپ  یارب  تسویپ  لیاف  قبط  لکد  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091338000074 زاین :  هرامش 

دابانگ یلاع  شزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اراد روصنم  هدننک  هضرع  عجرم   m 36 عافترا لپونوم  لدم  یا  هلول  یتارباخم  لکد  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

ریوک رکتبم  یتعنص  قرب  هدنزاس  عجرم   OUT DOOR لدم  IP54 تظافح هجرد   A 630 نایرج تدش   V 380 ژاتلو یریگ  هزادنا  فیعض  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 
ریوک رکتبم  یتعنص  قرب  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  اهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف 

هداز لیعامسا   09385358484

9691957678 یتسپ :  دک  ظفاح 16 ،  شبن  ظفاح - نابایخ  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57254413-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57254413-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لکد لکد زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 16 116 1
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اوشیپ ناتسرهش  دابآ  لیلج  شخب  مای  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون 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

6316553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ  تاصخشم  قبط  اتسور  یدورو  یولبات  ددع  کی  بصن  ارجا و  تخاس ، یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101101264000002 زاین :  هرامش 

اوشیپ ناتسرهش  دابا  لیلج  شخب  مای  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع  1 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 
اوشیپ نارهت ،  لیوحت :  لحم 

طسوت نآ  دات  زا  سپ  تیعضو  تروص  غلبم  تخادرپ  .تسویپ  تاصخشم  قبط  اتسور  یدورو  یولبات  ددع  کی  بصن  ارجا و  تخاس ، یحارط ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب لماک  تکرش  کرادم  .دوش  یم  ماجنا  یرایهد 

 : یتسپ دک  روبروب ،  دیهش  نابایخ  شبن  اوشیپ  - دابآ فیرش  روحم  تازاوم  دابآ  لیلج  شخب  اوشیپ  ناتسرهش  اوشیپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3386148163

36745022-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36745022-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتسور اتسور یدورو   یدورو یولبات   یولبات ددع   ددع کیکی   بصن   بصن وو   ارجا   ارجا تخاس ،  ،  تخاس یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 162162
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ناجریس یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس   :: 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 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

6316571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضماو رهم  تسویپ  دانسا  دوش  هتشاذگ  تسویپ  هب  روتکاف  ربتعم - یاهدنرب  اب  قارب  ینغور  گنر  اب  ینابایخ  لوادج  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  سپسو 

1101090549000157 زاین :  هرامش 
ناجریس یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

هتشاذگ تسویپ  هب  دانسا  دشاب ,  یم  زاجم  یقوقحو  یقیقح  صاخشا  هیلک  یارب  تکرش  ددرگ  یم  تخادرپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ , هئارا  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  لایر  غلبم 6119287200 1401 لاس هینبا  اهب  تسرهف  ساسارب  هیلوا  دروارب  غلبم  ددرگ  اضماو  رهم  دوش 

7816816517 یتسپ :  دک  ناجریس ،  یرادرهش  یاهنامزاس  عمتجم  این  یدنز  دیهش  راولب  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42338102-034  ، 42338103-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42338101-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اضماو اضماو رهم   رهم تسویپ   تسویپ دانسا   دانسا دوش   دوش هتشاذگ   هتشاذگ تسویپ   تسویپ هبهب   روتکاف   روتکاف ربتعم - - ربتعم یاهدنرب   یاهدنرب اباب   قارب   قارب ینغور   ینغور گنر   گنر اباب   ینابایخ   ینابایخ لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب سپسو   سپسو

163163
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داباهم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6317328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب دنمشوه  ییاقلا  روسنس  دک 4045-ب ) هنامز  میاتیرپ 8  دنمشوه  یهدنامرف  هاگتسد  فلا ) ، تسا هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راب راشف 6 اب  راب  63 نیلتا یلپ  هلول  تاقلعتم ج )

1101005766000132 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  داباهم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نهیم کیتسالپ  اشوک  هدننک  هضرع  عجرم  نهیم  کیتسالپ  اشوک  هدنزاس  عجرم   atm 10 راشف  mm 63 رطق یرتم  نلیتا 63  یلپ  هلول  الاک :  مان 
رتم 300 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
زادرپ شیوپ   DTRS-001 لدم یسیطانغم  روسنس  اب  کیفارت  رامش  ددرت  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

قفا امنهار  هدننک  هضرع  عجرم  قفا  امنهار  هدنزاس  عجرم   Ofogh-VC لدم ییاقلا  روسنس  اب  نیالنآ  کیفارت  رامش  ددرت  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 28 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناونع هب  نلیتا  یلپ  هلول  دنب 3  .دریگ  رارق  لقن  لمح و  ناسانشراک  دات  دروم  یتسیاب  تالوصحم  دشابیم ، مالعتسا  هدنرب  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم هدافتسا  لباک  فالغ 

5916777179 یتسپ :  دک  داباهم ،  یرادرهش  یمالسا  یروهمج  نادیم  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42234141-044  ، 42223090-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222699-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیفارت کیفارت رامش   رامش ددرت   ددرت هاگتسد   هاگتسد نلیتا -  -  نلیتا یلپ   یلپ هلول   هلول دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 164164
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دوسون 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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6317345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ ریوصت  اهب و  مالعتسا  گرب  ربارب  دوسون  رهش  یدورو  یولبات  تخاس  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005286000025 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  دوسون  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتاغیلبت یولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

هواپ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندومن تسویپ  اهب و  مالعتسا  گرب  رد  جردنم  طیارش  تیاعر  ، یتسویپ ریوصت  اهب و  مالعتسا  گرب  ربارب  دوسون  رهش  یدورو  یولبات  تخاس  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  زاین  هب  خساپ  رد  هدننک  نیمأت  طسوت  اهب  مالعتسا  گرب 

6794114695 یتسپ :  دک  یولوم ،  نادیم   - دوسون هواپ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46422214-083  ، 46422459-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46422655-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدورو یدورو یولبات   یولبات تخاس   تخاس وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 165165

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ ددع  ینش و 4  حرط  رامش  سوکعم  هرامش  ددع  هناخ و 4  هس  ییامنهار  غارچ  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005253000090 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
روکار یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یهجو  تشه  لدم   m 6 زیاس ییامنهار  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

ناریا تراپ  ربون  هدننک  هضرع  عجرم  یدیشروخ  یرون  متسیس   cm 30 زیاس تانبرک  یلپ  سنج  یا  هناخ  کت  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
روشک نارادهار  ینواعت  یا  هناخ  هس   LED ییامنهار غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  نفلت 08345124440  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6731818591 یتسپ :  دک  نیسره ،  یرادرهش  - نارادساپ هاپس  راولب  نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124440-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45124522-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیفرظ 631495010 هب  هباریش  هناخ  هیفصت  یرجآ  هزاس  یزادنا  هار  بصن و  لمح - تخاس - دیرخ -
زور رد  بعکمرتم 

هحفص 102) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

تازیهجت6315521 یمامت  ریغتم و  مایپ  یاهولبات  هداد  لاسرا  تینما  نیمات  یزادنا  هار  بصن  دیرخ 
ماما ردنب  رهشهام -  روحم  یارب  هلاسکی  یتناراگ  اب  هطوبرم 

هحفص 102) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

مایپ6315661 یولبات  هب  لیدبت  هخرس و  یامن  کیفارت  یولبات  رغت  یزاس و  هنیهب  تازیهجت و  دیرخ 
ریغتم

هحفص 102) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیاپ هیاپ ددع   ددع   44 وو   ینش   ینش حرط   حرط رامش   رامش سوکعم   سوکعم هرامش   هرامش ددع   ددع   44 وو   هناخ   هناخ هسهس   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ ددع   ددع   44 ناونع : : ناونع 166166

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: 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 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

6314956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سبط  هاگدورف  لرتنک ) سسکا  ) ددرت لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004800000051 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  مینست  یتراجت  مان   GRS20-M لدم یا  هزاورد  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

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

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد انمض.دشابیم  سبط  هاگدورف  ، لیوحت لحم.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعرب  ارجا  یزادنا و  هار  بصن ، لمح ، هنیزه.تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ینابش  هرامش 09155201995  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد.دشاب  ربتعم  یتناراگ 

9716181314 یتسپ :  دک  دنجریب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314675-056  ، 32316961-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32313725-056 :: 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

یبونج ناسارخ  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: 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 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

6314974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگدورف لرتنک ) سسکا  ) ددرت لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004800000052 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  مینست  یتراجت  مان   GRS10-S لدم یا  هزاورد  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  ارجا  یزادنا و  هار  بصن ، لمح ، هنیزه  .تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ینابش  هرامش 09155201995  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد.دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  انمض  .دشابیم  دنجریب  هاگدورف  لیوحت  لحم 

9716181314 یتسپ :  دک  دنجریب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314675-056  ، 32316961-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32313725-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سبط   سبط هاگدورف   هاگدورف لرتنک ) ) لرتنک سسکا   سسکا )) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 167167

هاگدورف هاگدورف لرتنک ) ) لرتنک سسکا   سسکا )) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 168168

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت 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   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6315239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدورو تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003007000063 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  دادعت  تاصخشم و  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

دشاب  تسویپ  لیاف  قباطم  دادعت  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88318206-021  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدورو یدورو تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 169169

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزرواشک یاه  هدروآرف  یرهش و  لغاشم  یهدناماس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب ناتسیس و 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6315768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  اب  داعبا 4*3  اب  یقرب  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیفس درادناتسا  میرف  اب  یلیم  تیروکس 10  هشیش 

1101092548000021 زاین :  هرامش 
یزرواشک یاه  هدروآرف  یرهش و  لغاشم  یهدناماس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یمتسر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  پآ  لور  لدم  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  14 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
نیوزق هشیش  هدنزاس  عجرم   mm 10 تماخض دیفس  هداس  تیروکس  هشیش  الاک :  مان 

ماج 14 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

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

داعبا 4*3 اب  یقرب  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادناتسا میرف  اب  یلیم  تیروکس 10  هشیش 

9818754173 یتسپ :  دک  یلضاف ،  دیهش  راولب  یاهتنا  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33517392-054  ، 33517626-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33516804-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6315795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

33** داعبا  44 داعبا اباب   یقرب   یقرب برد   برد ناونع : : ناونع 170170

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم ناجریس   ناجریس هاگدورف   هاگدورف لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 171171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ لیاف  اب  قباطم  ناجریس  هاگدورف  لرتنک  سسکا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000209 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک   BITEL یتراجت مان   PINPAD لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 

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

یبونج هرک  هدنزاس  روشک   BITEL یتراجت مان   POS لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
ماوق ازریم  نیسح  هدنزاس  عجرم  لدم 350  یقرب  لفق  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P822/2GB لدم هنایار  رلرتنک  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  مینست  یتراجت  مان   GRS10-S لدم یا  هزاورد  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

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 : 

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

.دینک هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذکراب 

.دیریگب سامت  یعیفشریم  یاقآ  هرامش 03431266000  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  ییامنهار  هب  زاین  تروص  رد 

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42265485-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یگنیگراپ  کج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000388 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شجنس ناوت  نیزوت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کحم  یتراجت  مان   MGO200 لدم رد  ندرک  زاب  دربراک  یگنیکراپ  کیناکمورتکلا  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یالاک لماک  ینف  تاصخشم  یتسیاب  ناگدنشورف  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دکناریازاو  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم در  هدنشورف  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  دامن  زاین  تسویپار  یداهنشیپ 

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197316-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: 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

ناتسکات یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد رثا  بیترت  سردآ  سامت و  هرامش  نودب  یاه  مالعتسا  هب  ( تسویپ کرادم  قباطم  ) یموینیمولآ هرکرک  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوشیمن

1101005121000202 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  ناتسکات  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دوشیمن هداد  رثا  بیترت  سردآ  سامت و  هرامش  نودب  یاه  مالعتسا  هب  ( تسویپ کرادم  قباطم  ) یموینیمولآ هرکرک  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3481618135 یتسپ :  دک  ناتسکات ،  یرادرهش  ینیمخ - ماما  خ  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35230701-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35230714-028 :: 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

یگنیگراپ یگنیگراپ کجکج   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 172172

یموینیمولآ یموینیمولآ هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 173173

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیرتکلا یوزاب  جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  کرادم  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا 

1101092288006065 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  NICE هدنزاس عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   NICE یتراجت مان   WINGO لدم  mm 770 زیاس یموینیمولآ  سنج  ییالول  هگنلود  رد  یکیرتکلا  کج  الاک :  مان 
ملعلا نبا  رقابدمحم  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  تدوع  همیب و  هیلخت ، یریگراب و  لمح ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  زاوها  تفن  تکرش  الاک  لیوحت  لحم 

.تسا یمازلا  هدنشورف  فرط  زا  ینف  دات  تهج  الاک  هنومن  هئارا 
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب ، روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  دقاف  هک  یتاداهنشیپ  هب 

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

24502-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یموینیمولآ یموینیمولآ سنج   سنج ییالول   ییالول هگنلود   هگنلود ردرد   یکیرتکلا   یکیرتکلا کجکج   ناونع : : ناونع 174174

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون 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

6316952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: لماش رورس  قاتا  ددرت  لرتنک  یارب   ip رب ینتبم  لرتنک  سکا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دحاو  lan هکبش هب  لاصتا  تبث ip و  تیلباق  - 

....و جورخ -  دورو و  لرتنک  رد و  یکینورتکلا  لفق  هب  لاصتا  تیلباق  - 
رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101005465000079 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ  4 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
نیوزق نیوزق ،  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  رد  دراوم  یمامت  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414763147 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  یزار  ناتسرامیب  یبونج  علض  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33343021-028  ، 33699101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351110-028 :: 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

تیلباق تیلباق دحاو -  -  دحاو   lanlan هکبش   هکبش هبهب   لاصتا   لاصتا وو     ipip تبث   تبث تیلباق   تیلباق لماش - : - : لماش رورس   رورس قاتا   قاتا ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک یارب   یارب   ipip ربرب   ینتبم   ینتبم لرتنک   لرتنک سکا   سکا یراذگاو : : یراذگاو ناونع : : ناونع
....و ....و جورخ -  -  جورخ وو   دورو   دورو لرتنک   لرتنک وو   ردرد   یکینورتکلا   یکینورتکلا لفق   لفق هبهب   لاصتا   لاصتا
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6317249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، نایک نب ،  بعش  تیگ  لور  کیتاموتا  یاه  برد  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسا چ و ب  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  درکرهش  شناد  ریصن ،  هجاوخ  راولب 

1101003340000121 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یرایتخب  لاحمراهچ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هبعش  44 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، ریصن هجاوخ  راولب  نایک ،  نب ،  بعش  تیگ  لور  کیتاموتا  یاه  برد  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسا چ و ب  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن مادقا  درکرهش  شناد  نادیم 

8817715141 یتسپ :  دک  مرحم ،  نادیم 12  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225116-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240164-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیگ تیگ لور   لور کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 176176

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6317250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، نجورب ریدغ  بعش  تیگ  لور  کیتاموتا  یاه  برد  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسا چ و ب  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  ناجشروس  ناسراف و  هبندارف ، 

1101003340000122 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یرایتخب  لاحمراهچ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هبعش  44 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناسراف و هبندارف ،  نجورب ،  ریدغ  بعش  تیگ  لور  کیتاموتا  یاه  برد  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسا چ و ب  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن مادقا  ناجشروس 

8817715141 یتسپ :  دک  مرحم ،  نادیم 12  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225116-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240164-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لکد6316439 زاین  دروم  هحفص 107)تازیهجت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2727   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

6314714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیگ تیگ لور   لور کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد یارجا   یارجا هبهب   تبسن   تبسن ناونع : : ناونع 177177

تلافسآ تلافسآ هناخراک   هناخراک یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبورد   نیبورد دیرخ   دیرخ وو   یادنا   یادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 178178

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسیل قباطم  دوش  تقد  تلافسآ  هناخراک  یریوصت  شیاپ  متسیس  هتسب و  رادم  یاه  نیبورد  دیرخ  یادنا و  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ ماجنا  یراذگ  تمیق  یرادرهش  یتسویپ  دیرخ 

1101009024000028 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  ناجیدنه  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نیدان جنپس  نارود  هدننک  هضرع  عجرم  انسود  یتراجت  مان  یرتم  لوط   in 3/4 زیاس یزلف   DOIR-FP تاقلعتم لبیسکلف و  هلول  الاک :  مان 
رتم 500 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
اسر یاه  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SIGNAL یتراجت مان   36296EV لدم لاناک  عون 16   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

اسر یاه  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SIGNAL یتراجت مان   OS-27P1 لدم تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
اسر یاه  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SIGNAL یتراجت مان   OS-25G7 لدم تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نشور  طابترا  هدنزاس  عجرم  سکابمک  یتراجت  مان   CA-15 لدم  15x15 cm زیاس کیتسالپ  نیبرود  یاه  لباک  تالاصتا  میسقت  هبعج  الاک :  مان 
یداجس یضترمدیس 

ددع 19 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

سوط هلول  باریم  هدننک  هضرع  عجرم   PN 4 راشف  mm 25 رطق  m 1 لوط  PE40 کبس نلیتا  یلپ  هلول  الاک :  مان 
هخاش 100 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
ناسارخ دروهر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   in 4\3 زیاس یکیرتکلا  یتارباخم و  هکبش  دنلگ  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

اسر یاه  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SIGNAL یتراجت مان   OS-25K5 لدم تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   VGA30M-15 لدم هتسب  رادم  نیبرود  لاصتا  لباک  الاک :  مان 

ددع 1,200 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

ناجیدنه رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد  1509TL-MPA-LED (4 لدم اروهاد  نیبرود   (/ هاگتسد  1509TP-LED (14 لدم اروهاد  نیبرود  هاگتسد /  اروهاد 2  لاناک  هاگتشد 16   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 / زتم راد 1200  ادص  یبیکرت  ریوصت  لباک  ددع / رواپ 40  شیف  ددع /  ریوصت 80  شیف  هاگتسد / )  کی   ) 1509TP-LED لدم اروهاد  نیبرود  ( / 

6359173174 یتسپ :  دک  ناجیدنه ،  یرادرهش  نیسح -  ماما  نابایخ  ناجیدنه -  ناتسرهش  ناتسزوخ -  ناجیدنه ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52572112-061  ، 52572012-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52572012-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6314819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراوم زا  ریغ  تاصخشم  هئارا  مدع  تروص  رد  - ناربنع دس  کینورتکلا  تظافح  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  نیمات  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخ  مالعا  لطاب  هناماس  رد  جردنم 

1101001292000074 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/28 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  جردنم  دراوم  زا  ریغ  تاصخشم  هئارا  مدع  تروص  رد  - ناربنع دس  کینورتکلا  تظافح  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  نیمات  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  مالعا  لطاب 

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

31746273-045  ، 33710001-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33714210-045 :: 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

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6314923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  هیاپ  تاقلعتم و  اب  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000237 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
APLUS TEK INTERNATIONAL Co.LTD یتراجت مان   H.264, 22XMEGAPIXEL IP PTZ CAMERA,1/3 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

شرتسگ امرس  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743802-045 :: 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

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 179179

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هیاپ   هیاپ وو   تاقلعتم   تاقلعتم اباب   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 180180
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هواس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6315273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.....چوس - دراه - ینوریب نیبرود  - یلخاد نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000386000187 زاین :  هرامش 

هواس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ات  لمح  هنیزه  - دشابیم رظندم  دنرب  اب  تیولوا  - دوش هعلاطم  تقد  هب  افطل  دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  لماک  تاصخشم  - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اب 09191968511- سامت  رتشیب  تاعالطا  تهج  - ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  افطل  - دشابیم هدنشورف  اب  هدکشناد 

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

48501131-086  ، 42224414-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223488-086 :: 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

سراف ناتسا  لاوحا  تبث  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 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

6315284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.....چوس .....چوس -- دراه دراه -- ینوریب ینوریب نیبرود   نیبرود -- یلخاد یلخاد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 181181

شخپ شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد -- هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود -- کسید کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 182182

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشاب هتشاد  زاریش  رهش  رد  لاعف  یگدنیامن  یتسیابیم  هدننک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000022000024 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اتار نیبم  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   HDD 6TB لدم  TB 6 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ایراد  رتسگارف  راویژ  هدنزاس  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZC-NI23242-FBS لدم  IP CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
کینورتکلا ایراد  رتسگارف  راویژ 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

راویژ هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ایراد  رتسگارف  راویژ  هدنزاس  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZC-NI13542-FDE لدم  IP CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
کینورتکلا ایراد  رتسگارف 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

راویژ هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ایراد  رتسگارف  راویژ  هدنزاس  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZR-iN204-H116 لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
کینورتکلا ایراد  رتسگارف 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7188773511 یتسپ :  دک  سراف ،  لاوحا  تبث  لک  هرادا  یبونج  نامیا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6320162-071  ، 6322220-711 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

6322016-711 :: 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
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نورزاک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ مالعتسا  گرب  قبط  تازیهجت  اب  هتسبرادم  نیبرود  ددع  دیرخ 25  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005250000100 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  نورزاک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
بصن یلداع  قاحسا  هدننک  هضرع  عجرم   B330BULLET لاتیجید هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نورزاک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7319753311 یتسپ :  دک  نورزاک ،  یرادرهش  یرهطم ، نابایخ  نورزاک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42229719-071  ، 42226042-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223040-071 :: 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

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاع یاروش  زا  ینابیتشپ  هتشر  رد  هبتر  یاراد  یتسیاب  هدننک  تکرش.هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  یرادهگن 120 سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب کیتامروفنا 

1101093856003010 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرابجا یعامتجا  نیمات  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض مالعتسا  گرب  هارمه  هب  هدومن و  ءاضما  رهم و  زین  ار  یتسویپ  قاروا  مرف و  ءاضما  رهم و  لیمکت و  نمض  یتسیاب  مرتحم  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنیامن تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  یتسویپ  کرادم 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب قبط   قبط تازیهجت   تازیهجت اباب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   2525 دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 183183

.هتسبرادم .هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   12 0120 یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 184184

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسرهش  باتفآ  شخب  نالپ  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیئالپ یاتسور  حطس  یریوصت  شیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201101105000001 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسرهش  باتفا  شخب  نالپ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
دشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  زاین  دروم  تازیهجت  لماک  تاصخشم  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع   16 دادعت : 

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

دشابیم  یمازلا  نوماریپ  تظافح  یکیزیف و  تینما  یزاس  هدایپ  شیارگ  اب  اتفا  زوجم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یفنص  ماظن  یهاوگ  ای  یتظافح و  یاه  متسیس  اب  طبترم  بسک  زوجم  هئارا 

3319111171 یتسپ :  دک  نیئالپ ،  یاتسور  سراف  جیلخ  نابوتا  رتمولیک 3  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55192111-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55193421-021 :: 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

ناهبهب قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6315543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094808000085 زاین :  هرامش 

ناهبهب قرب  عیزوت  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/02/20 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق تسویپ  لیاف  قبطو  هدرک  هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  یلصا  سانجا  هدهاشم  تهج  دشابیم  هباشم  سنج  الاک  دک  هکنیا  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 % دوش یراذگ 

6361994613 یتسپ :  دک  یهلادبع ،  دیهش  نابایخ  ناهبهب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52722165-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52722098-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتسور اتسور حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ ناونع : : ناونع 185185

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 186186

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 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

6315873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه نفورکیم  لحم  اب  نیبرود  میظنت  نادرگ و  نیبرود  ددع  هس  کرتوتا  متسیس  زا  داریا  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000878 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عومجم 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 
یحالف  02135914983: سامت هرامش 

الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه نفورکیم   نفورکیم لحم   لحم اباب   نیبرود   نیبرود میظنت   میظنت وو   نادرگ   نادرگ نیبرود   نیبرود ددع   ددع هسهس   کرتوتا   کرتوتا متسیس   متسیس زازا   داریا   داریا عفر   عفر ناونع : : ناونع 187187
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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

6316029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا دوجوم  طیارش  هیلک  تیاعر  هدوب و  تسویپ  یاهلیاف  تامازلا  قبط  یتسیاب  الاک   ، تسا هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یناریا  یتسیاب  الاک  دشاب  یم 

1101001345000070 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.ND-P3222WSA لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 2  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 

هاگتسد 165 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم و هب  یتسیاب  هدوب و  یمازلا  تسویپ  لیاف  تامازلا  هیلک  تیاعر  تسویپ و  لیاف  قبط  یتسیاب  الاک   ، تسا هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  تدوع  الاککناب  ینف  هتیمک  طسوت  الاکدات  مدع  تروص  رد  ، دشاب یناریا  امتح  یتسیاب  الاکدسرب  هدننک  نیمات  ءاضما 

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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 188188
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ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6316060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000386 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مرن ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان   ABLC240E-IVM لدم  HD-Analog -AHD یراوید یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رازفا

هاگتسد 19 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار یداهنشیپ  الاک ی  ینف  تاصخشم  یتسیاب  ناگدنشورف  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دکناریازاو  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.درادن یضارتعا  هنوگچیه  قح  هدنشورفو  ددرگیم  در  هدنشورف  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  دنیامن  زاین  تسویپ 

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197316-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنوتگ ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 189189

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یتظافح   یتظافح متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 190190

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ودانسا حرش  هبرتشیب  تاعالطا  دنوتگ ـ  ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تهج  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یتظافح  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یتسویپ  کرادم 

1101094741000025 زاین :  هرامش 
دنوتگ ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-D434-F28 لدم ماد  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
موسکا ناژوف 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

تنیط کاپ  کباب  هدننک  هضرع  عجرم   DATIS هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DATIS یتراجت مان   B606 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-3507 لدم  cm 40 عافترا  35x57 cm داعبا تینوی  یراوید 7  کر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

شار تراجت  ماسر  هدننک  هضرع  عجرم   HRUI یتراجت مان   HR100-AF-82N لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
شار تراجت  ماسر  هدننک  هضرع  عجرم   HRUI یتراجت مان   HR901-AFG-242S-300 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-B235-F40 لدم تلاب  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
موسکا ناژوف 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   ENVR-3432X لدم هکبش  تحت  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
موسکا ناژوف  هدننک 

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

قفا یایرد  انرد  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   SR186B لدم  mm 980 عافترا  600x600 mm داعبا تینوی  رورس 18  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
روشک ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   GPLUS یتراجت مان   GTV-43PU744N لدم  in 43 زیاس  LED عون نویزیولت  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
لتاراف  SDC2000B لدم  kVA 2 ناوت اب  یلخاد  یرطاب  یاراد   UPS الاک :  مان 

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

دنوتگ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگدنیامن همان  هئارا.دشاب  تیلاعف  هبزاجمودوجوم  ناتسزوخ  قرب  عیزوت  تکرش  تیسلرودنورددیاب  هدننک  نیماتو  تسا  یرابتعا  تروصبدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یتسویپ  کرادمرد  لیصفت  هب  تساوخرد  حرشدسربالاک  سانشراکدات  هبدیاب  سانجا.دشاب  سانجا  شورفزا  سپ  تامدخ  هئرا  نامز  تدم  یواحدیاب 

 : یتسپ دک  دنوتگ ،  ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم  - دس یلصا  هداج  دنوتگ - ناتسرهش  ناتسزوخ - ناتسا  دنوتگ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6455175686

36322600-061  ، 36325766-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36322600-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  ید  مهن  ینامرد  یشزومآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت  یکشزپ 

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

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

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

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

6316266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   AVR نیبرود هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091223000408 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ید  مهن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط   AVR نیبرود هاگتسد  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب برد  لیوحت.ههام  کی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9518831166 یتسپ :  دک  ید ،  مهن  ناتسرامیب  راتسرپ -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226016-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221790-051 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   AVRAVR نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 191191
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ناتسیس ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب و 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004588000119 زاین :  هرامش 

یتیبرت س ب ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   ENVR-516-64 لدم هکبش  تحت  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

موسکا ناژوف  هدننک 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - ههام کی   - تخادرپ رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816953347 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یاهنادنز  لک  هرادا  ملعم 33 _  ور  هب  ور  ملعم _  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33431052-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443230-054 :: 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

ریواصت ریواصت شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 192192
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامازلا قباطمروتکاف  شیپرد  یلک  تمیق  ًافطل  * یتسویپ تاصخشم  * یزکرم نامخاس  یریوصت  تراظن  متسیسرورسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . یتسویپ تاحیضوت  همیمض و 

1201001022000354 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یالاک تلاصا  نیمضت  هئارا  ناسکی *  یلصا  روتکاف  اب  لیافورپ  رد  جردنم  یتسپدک  *1401 یادتبا زا  دیلوت  لاس  هدنشورف  طسوت  شورف  زا  سپ  یتناراو  یتناراگ و  - 
.درادناتسا ربتعم و  دنرب   * هدش هئارا 

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

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  تازیهجت  بصن   ، لقنو لمح  هنیزه  هنوگره  لک * هرادا  نیا  ناسانشراکداتو  تمدخ  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 45 هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.88113580 یمویق تاعالطا   * رثا بیترت  روتکاف  شیپ  همیمض  مدع  ضقانتم و  تمیق  مالعا  اب  ییاهخساپ  هب  .دشاب  یم  هدننک  نیمات 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88113513-021  ، 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

همیمض همیمض تامازلا   تامازلا قباطمروتکاف   قباطمروتکاف شیپرد   شیپرد یلک   یلک تمیق   تمیق ًافطل   ًافطل ** یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم ** یزکرم یزکرم نامخاس   نامخاس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیسرورسدیرخ   متسیسرورسدیرخ ناونع : : ناونع
 . . یتسویپ یتسویپ تاحیضوت   تاحیضوت وو  

193193
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ناتسرواجهق 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 19 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6316478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رباعم  یریوصت  شیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091451000003 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناتسرواجهق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  8 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8376113434 یتسپ :  دک  شورس ،  نابایخ  - ناتسرواجهق ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

93577615-031  ، 35776601-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35776444-031 :: 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

هواس سردم  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ  همیمض  وتکاف  شیپ  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  رد  لماک  تاصخشم  یلخاد  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 2  09191968511 نفلت یگنهامه  تهج 

1101004992000028 زاین :  هرامش 
هواس سردم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 17 دادعت : 

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

یگنهامه تهج  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ  همیمض  وتکاف  شیپ  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  رد  لماک  تاصخشم  یلخاد  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 2  09191968511 نفلت

3915644146 یتسپ :  دک  رویرهش ،  سردم و 17  یناتسرامیب  عمتجم  ، سردم دیهش  راولب  یرهطم  نابایخ  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42223026-086  ، 42223029-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42225880-086 :: 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

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ ناونع : : ناونع 194194

یلخاد یلخاد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 195195
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تشدورم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یعراز یتسویپ 09378157566  کرادم  راک  روتسد  .تاقلعتم  یتراظن و  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005602000102 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  تشدورم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
شواک رازفا  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   AXIS یتراجت مان   P1346 لدم یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

تشدورم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم تاحیضوت / رد  ددرگ و  تبث  لک  تروص  هب  تمیق  .دشاب  یم  هدنرب  هدهع  هب  باسح و ) ...  اصافم  یعامتجا و  نیمات  همیب   ) تاروسک هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تبث  مالقا  دنرب  عون و  تایئزج و  یتسویپ 

7371876345 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  تشدورم ، یرادرهش  هر ،) ) ینیمخ ماما  نادیم  تشدورم ، سراف ، تشدورم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43223097-071  ، 43223096-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43224131-071 :: 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

یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 05632317340 هرامش  - دنجریب میدق  تفن  رابنا  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092126000109 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  یاه  لیاف  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یبونج ،  ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یمالسا 6 - یروهمج  نایایخ  شبن  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9716883988 یتسپ : 

32211861-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32211865-056 :: 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

تاقلعتم تاقلعتم وو   یتراظن   یتراظن هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 196196

تفن تفن رابنا   رابنا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 197197

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

* دریگ یم  تروص  تسارح  دحاو  دات  زا  سپ  تخادرپ   * دشاب یم  یدقن  تروصب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003497000058 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   ELEGENCE یتراجت مان   SIR-530C لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 32 دادعت : 
1401/12/12 زاین :  خیرات 

یئاز دومحم  کلم  جنگ  هدننک  هضرع  عجرم   MAGICAR یتراجت مان   M939F لدم راد  لرتنک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

رد  * دشاب یم  هدنرب  هدهعرب  باهذ  بایا و  تاکرادت و  یربراب  هنیزه   / دشاب یم  تسویپ  مرف  ساسا  رب  " اقیقد دیرخ   / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  یفرعم  داتس  هناماس  هب  دوش و  یمن  هداد  تکرش  یدعب  یاهدیرخ  رد  هدنرب  فارصنا  تروص 

 : یتسپ دک  مالیا ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  یزاسرهش -  نکسم و  نامزاس  یوربور  یردیح -  ..ا  تیآ  نابایخ   . مالیا مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6931965611

33334162-084  ، 33337599-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331498-084 :: 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 راد -  -  راد لرتنک   لرتنک ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 198198

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

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

زا 237 ھحفص 146 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bvmde968crp9f?user=37505&ntc=6316848
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6316848?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

6317021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  دشابیم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزهددع  50 لانیجروا DG85 زاب طیحم  PARADOX یکینورتکلا مشچ  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101001024000224 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 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 هباشم  دک  ناریا  ددعدشابیم  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

ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6317025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  هدنهد ) رادشه  ) ریگدزد متسیس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005540000067 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PARADOX یتراجت مان   DM60-950 لدم رطخ  مالعا  رادشه  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا .  هدش  رکذ  یتسویپ  مالعتسا  هگرب  رد  رظندروم  تازیهجت  تاصخشم  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  یرازگراب  مدع  تروص  رد  یرازگراب و  هناماس  رد  لیمکت و  ار  یتسویپ  مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  - 2

6133963119 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  لک  هرادا  طارقس  هیناما خ  زاوها  ناتسزوخ  ناریا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360050-061  ، 33367000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336896-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 199199

(( هدنهد هدنهد رادشه   رادشه )) ریگدزد ریگدزد متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 200200

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

52462718 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/04هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ کالپ  نیبرد  یزادنا  هار  بصن و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
14 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6317366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاریهجت  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093365000077 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناتسراهب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145136351 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  یرادرهش  داشمش - -خ  یدازآ خ  ناتسراهب - رهش  - ناهفصا ناتسا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36811921-031  ، 36826001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36824422-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ،  ،  نیمات ناونع : : ناونع 20120 1

هطوبرم هطوبرم تاریهجت   تاریهجت وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 202202

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " 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

یتسویپ6315492 تسیل  ربارب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 107)تساخورد  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کیفارت6317328 رامش  ددرت  هاگتسد  نلیتا -  یلپ  هلول  هحفص 107)دیرخ :  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هناخراک6314714 یریوصت  شیاپ  متسیس  هتسب و  رادم  یاه  نیبورد  دیرخ  یادنا و  هار  بصن و 
تلافسآ

هحفص 130) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شخپ6315284 طبض و  هاگتسد  - هتسب رادم  نیبرود  - کسید هحفص 130)دراه  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

قیرح6314858 مالعا  متسیس  یلیمکت  تازیهجت  بصنو  هحفص 57)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6316396 مالعا  متسیس  تازیهجت  هحفص 57)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6316673 مالعازکرم  هحفص 57)یزاسهب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6316697UPS رورس و یاه  قاتا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 57)لیمکت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6316814 مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 4  هحفص 57)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6317430SUMY روسرپمک  SANCO قیرح افطا  مالعا و  لرتنک  متسیس  یاه  هحفص 57)تراک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   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 دادعت  55   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6314956 تسیل  قبط  سبط  هاگدورف  لرتنک ) سسکا  ) ددرت یاهمتسیسلرتنک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 121) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هاگدورف6314974 لرتنک ) سسکا  ) ددرت یاهمتسیسلرتنک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 121) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هکبش6315578 تازیهجت  هحفص 73)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6315795 لیاف  اب  قباطم  ناجریس  هاگدورف  لرتنک  سسکا  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 121) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ردیرگ6317035 دیلب  هغیت 281106240  هشوگ  یپک -  هاگتسد  رپولود  هنایار -  هکبش  تنیوپ  هحفص 73)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( 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

ناوخ6317122 کالپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 130)نیمات ،  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 " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

تسویپ6314956 تسیل  قبط  سبط  هاگدورف  لرتنک ) سسکا  ) ددرت یاهمتسیسلرتنک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 121) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هاگدورف6314974 لرتنک ) سسکا  ) ددرت یاهمتسیسلرتنک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 121) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تسویپ6315795 لیاف  اب  قباطم  ناجریس  هاگدورف  لرتنک  سسکا  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 121) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تبث ip و6316952 تیلباق  لماش - : رورس  قاتا  ددرت  لرتنک  یارب   ip رب ینتبم  لرتنک  سکا  یراذگاو :
 - جورخ دورو و  لرتنک  رد و  یکینورتکلا  لفق  هب  لاصتا  تیلباق  دحاو -   lan هکبش هب  لاصتا 

....و

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 121) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

کیفارت6317328 رامش  ددرت  هاگتسد  نلیتا -  یلپ  هلول  هحفص 107)دیرخ :  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یعامتجا نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

42AH رپمآ ناوت 3KVa و  تیفرظ -  قیرح  دض   ups یرتاب ددع   24 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090501000002 زاین :  هرامش 

زمرهمار هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
UFO یتراجت مان   AH 100 نایرج تدش   v 12 ژاتلو  mm 218 عافترا  356x175 mm داعبا  VRLA میظنت دوخ  هچیرد  یدیسا  یبرس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

یرتاب عجشا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   UFO هدنزاس عجرم 
ددع 24 دادعت : 

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

هرامش همان  طیارش  قبط   42AH رپمآ ناوت 3KVa و  تیفرظ -  قیرح  دض   ups یرتاب ددع  دیرخ 24  دشاب  یم  هباشم  دک  ناری   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  زمرهمار  هبعش  لحم  ات  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  هقلعتم  یاه  هنیزه  هیلک  تسویپ   2040/1400/3046

6381835839 یتسپ :  دک  زمرهمار ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  داشرا  نادیم  زمرهمار ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43520069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43522737-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6315735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  دحاو )  ود  قرب (  رورس و  قاتا  یزاسدرادناتسا  قیرح  دض  راوید  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050213000047 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرمرتم 30 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

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

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  دحاو )  ود  قرب (  رورس و  قاتا  یزاسدرادناتسا  قیرح  دض  راوید  یارجا  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591797313 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یبونج   لگنج  رادرس  نابایخ  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232951-074  ، 33225612-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

4242 AHAH  رپمآ رپمآ وو     33KVaKVa ناوت   ناوت تیفرظ -  -  تیفرظ قیرح   قیرح دضدض     upsups یرتاب   یرتاب ددع   ددع   2424 ناونع : : ناونع 203203

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دحاو )  )  دحاو ودود   قرب (  (  قرب وو   رورس   رورس قاتا   قاتا یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا قیرح   قیرح دضدض   راوید   راوید یارجا   یارجا وو   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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جیخ هتالک  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6317526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح دض  دصرددص   FR لبد دناب  ونان  قرو  اب  قرو  بصن  تخاس و  یراکشوج  یارجا  یفرصم و  لیفرپ  تیزوپماک  قرو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093346000007 زاین :  هرامش 

جیخ هتالک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عبرمرتم دودح 300  ژارتم  هب  قیرح  دض  دصرددص   FR لبد دناب  ونان  قرو  اب  قرو  بصن  تخاس و  یراکشوج  یارجا  یفرصم و  لیفرپ  تیزوپماک  قرو  دیرخ  - 

نویساروکد ناملبم و  الاک :  هورگ 
عبرمرتم  300 دادعت : 

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

تاعالطا بسک.دیئامرف  لاسرا  زین  ار  تکرش  هب  طوبرم  تادنتسم  کرادم و  هیلک  تسا - راتخم  تاداهنشیپ  زا  کیره  در  ای  لوبق  رد  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  دیئامرف - لصاح  سامت  سامت 9124737538  هرامش  اب  رتشیب 

3647144531 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  اضر  ماما  نادیم  جیخ  هتالک  نانمس -  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32554480-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32554550-023 :: 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

رورس6314764 قاتا  رد   fm200 قیرح افطا  متسیس  هحفص 57)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6314858 مالعا  متسیس  یلیمکت  تازیهجت  بصنو  هحفص 57)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کیتاموتا6315150 قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  هعسوت  یرادهگن و  هحفص 14)ریمعت ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6315156 ءافطا  بسانم  یاهروانش  تامدخ  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 14)هصقانم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رد6315256 عقاو  نارهت  یعامتجا  نیمات  هبعش 10  نامتخاس  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  ارجا  بصن و 
( تسیل رودنو   ) یناشن شتا  نامزاس  طباوض  قبط  هگنادراهچ  رهش 

هحفص 57) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6315447 قاتا   fm200 قیرح افطا  راکدوخ و  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  ار  بصن و  هحفص 57)ارجا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

631568742AH رپمآ ناوت 3KVa و  تیفرظ -  قیرح  دض   ups یرتاب ددع  هحفص 14)24  قیرح  ( قیرح

قیرح قیرح دضدض   دصرددص   دصرددص   FRFR لبد   لبد دناب   دناب ونان   ونان قرو   قرو اباب   قرو   قرو بصن   بصن وو   تخاس   تخاس یراکشوج   یراکشوج یارجا   یارجا وو   یفرصم   یفرصم لیفرپ   لیفرپ تیزوپماک   تیزوپماک قرو   قرو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 205205

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

رورس6315708 قاتا  رد   fm200 قیرح افطا  متسیس  هحفص 57)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قبط6315735 دحاو )  ود  قرب (  رورس و  قاتا  یزاسدرادناتسا  قیرح  دض  راوید  یارجا  دیرخ و 
تسویپ ینف  تاصخشم 

هحفص 14) قیرح  ( قیرح

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

رورس6315934 قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  ینابیتشپ  بصن و  هحفص 57)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نیمات.تسویپ6316257 لیاف  تاصخشم  قبط  یزاگ  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  هیهت و 
.دشاب درونجب  رهش  رد  لاعف  هدنیامن  یاراد  ای  ناتسا و  یموب  تسیابیم  هدننک 

هحفص 57) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6316263FM 200 زاگ اب  میقتسم  ریغ  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  هحفص 57)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6316396 مالعا  متسیس  تازیهجت  هحفص 57)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6316673 مالعازکرم  هحفص 57)یزاسهب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6316697UPS رورس و یاه  قاتا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 57)لیمکت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6316708 قاتا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  شزومآ و  ، بصن ، هحفص 57)هیهت قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6316814 مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 4  هحفص 57)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کیتاموتا6317104 قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  هعسوت  یرادهگن و  هحفص 14)ریمعت ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6317192WIKING VFR-400 لدم  G16 تینوی سنارت  هب  طوبرم  ( ECP  ) قیرح ءافطا  هحفص 44)لنپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6317430SUMY روسرپمک  SANCO قیرح افطا  مالعا و  لرتنک  متسیس  یاه  هحفص 57)تراک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ونان6317526 قرو  اب  قرو  بصن  تخاس و  یراکشوج  یارجا  یفرصم و  لیفرپ  تیزوپماک  قرو  دیرخ 
قیرح دض  دصرددص   FR لبد دناب 

هحفص 14) قیرح  ( قیرح
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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 دادعت  22   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

کینورتکلا6314819 تظافح  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  نیمات  هحفص 130)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تفن6316829 رابنا  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هحفص 130)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6315363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم زین  هباشم  یالاک  دک  ناریا  تسویپ (  ینف  تاصخشم  لودج  تساوخرد و  قباطم  بای )  نینج  روتکتد (  لاتف  هاگتسد   11 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .( دشاب یم  دیئات 

1101096446000409 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 

ناهج شقن  بط  نونف  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نونف  یتراجت  مان   FT-D500 لدم رلپاد  تراه  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نارهت 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

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( بای بای نینج   نینج روتکتد (  (  روتکتد لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد   1 11 1 ناونع : : ناونع 206206
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناگیاپلگ هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون 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

6316556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قوف و تازیهجت  یشک  میس  یارجا  ترارح ،  دود و  روتکتد  شیازفا  ، LHD لباک بصن   ، رورس کر  رد  دود  روتکتد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امد  روسنس  بصن 

1101092325000002 زاین :  هرامش 
ناگیاپلگ هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
ددع  2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
ناگیاپلگ ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8771953111 یتسپ :  دک  یسراف ،  ناملس  نابایخ  ناگیاپلگ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57452040-031  ، 57421790-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57421790-031 :: 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

6315363 ( بای نینج  روتکتد (  لاتف  هاگتسد  هحفص 155)11  روتکتد  ( روتکتد

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

قیرح6316396 مالعا  متسیس  تازیهجت  هحفص 57)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6316556 ، ترارح دود و  روتکتد  شیازفا  ، LHD لباک بصن   ، رورس کر  رد  دود  روتکتد  بصن  دیرخ و 
امد روسنس  بصن  قوف و  تازیهجت  یشک  میس  یارجا 

هحفص 155) روتکتد  ( روتکتد

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

6316697UPS رورس و یاه  قاتا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 57)لیمکت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سا6316738 یپ  وی  رورس و  قاتا  روتکتد  بصن  هحفص 57)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

وو قوف   قوف تازیهجت   تازیهجت یشک   یشک میس   میس یارجا   یارجا ترارح ،  ،  ترارح وو   دود   دود روتکتد   روتکتد شیازفا   شیازفا ،،   LHDLHD  لباک لباک بصن   بصن  ، ، رورس رورس کرکر   ردرد   دود   دود روتکتد   روتکتد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
امد امد روسنس   روسنس بصن   بصن

207207
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

تیگ6317249 لور  کیتاموتا  یاه  برد  یاهمتسیسیارجا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 121) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تیگ6317250 لور  کیتاموتا  یاه  برد  یارجا  هب  یاهمتسیستبسن  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 121) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " 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

هتسبرادم6316848 نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  راد -  لرتنک  ریگدزد  متسیس  هحفص 130)دیرخ :  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6317025( هدنهد رادشه  ) ریگدزد متسیس  تازیهجت  هحفص 130)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  2727   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

قرش نارهت  زکرم  رون  مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6315683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود هب  لاصتا  لباک  هظفاح و  تراک  هفاضااب  dp12)fh سوپملا  ) نازیرالپ پوکسورکیم  نیبرود  رلورتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095077000006 زاین :  هرامش 

قرش نارهت  زکرم  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یلاع شزومآ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیبرود هب  لاصتا  لباک  هظفاح و  تراک  هفاضااب  dp12)fh سوپملا  ) نازیرالپ پوکسورکیم  نیبرود  رلورتنک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1659639884 یتسپ :  دک  قرش ،  نارهت  رون  مایپ  هاگشناد  کالپ 5 -  یزاریش -  یرتم   15 نایئاباب -  دیهش  راولب  هیمیکح -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77312715-021  ، 77318581-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77311391-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود هبهب   لاصتا   لاصتا لباک   لباک وو   هظفاح   هظفاح تراک   تراک هفاضا   هفاضا اباب     dp12 ) fhdp12 ) fh سوپملا   سوپملا  ) ) نازیرالپ نازیرالپ پوکسورکیم   پوکسورکیم نیبرود   نیبرود رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 208208
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مظعا ربمایپ  یعامتجا  نیمات  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 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

6315797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا هدنرب  هدهعب  ناتسرامیب  رابنا  لحمات  لمح  هنیزه.هباشمدکناریااب  رتویپماک  تسدهو  مک  بو  دروبیک  رتویپماک  سوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101050046000468 زاین :  هرامش 
نامرک مظعا  ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

وریپسا دیراورم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   LOGITECH یتراجت مان   H-540 لدم راد  نوفورکیم  تس  ده  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  فرعم  هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   B.T.S یتراجت مان  لدم 2000  رتویپماک  سوام  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

یفاچ یدجس  ریما  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DELL یتراجت مان  لدم 2000  میس  اب  رتویپماک  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   PCS-G50P لدم سنارفنک  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگ تمیقدشابیم  مالعتسا  هدنرب  هدهعب  ناتسرامیب  رابنا  لحمات  لمح  هنیزه.هباشمدکناریااب  رتویپماک  تسدهو  مک  بو  دروبیک  رتویپماک  سوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ ماجنا  تسویپ  لیاف  ساسارب 

7614749549 یتسپ :  دک  مظعا ،  ربمایپ  ناتسرامیب  دماحوبا  خ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32260671-034  ، 32260041-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32266748-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک تسده   تسده وو   مکمک   بوبو   دروبیک -  -  دروبیک سوم -  -  سوم دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 209209

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش جرد  ینف  تاصخشم  اب  قباطم   EPSON EBL200 SW روتکژرپ اتید  یرادربملیف DJI Mavic 2pro Combo و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هباشم  ناریا  ) تسویپ روتکاف  شیپ  رد 

1101001176000030 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   DJI هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DJI یتراجت مان   PHANTOM4PROPLUS لدم داپهپ  یلاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 
دنیارف یمیش  نوراک 

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

سیس اوآ  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EPSON هدنزاس عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-585WI لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816774895 یتسپ :  دک  تمالس ،  همیب  لک  هرادا  امنیس - هار  هس  زا  رتالاب  - یلامش رصعیلو  نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32252845-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32252845-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EPSON EBL200  SWEPSON EBL200  SW  روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید وو     DJI  Mavic  2pro ComboDJI  Mavic  2pro Combo  یرادربملیف یرادربملیف نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 102 10
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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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6316834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مویمداک لکین  یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002979 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریهش کینورتکلا  ناس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   AC L100 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ... تلاصا و یهاوگ  ، یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داباهمزکرم ناریا  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و   :: 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

6317326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مویمداک مویمداک لکین   لکین یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 2 112 1 1

لاتیجید لاتیجید یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2 122 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ادص لحم  رد  لیوحت  دشابیم و  هدنشورف  هدهع  هب  اهالاک  لمح  همیب  لمح و  هنیزه  دشاب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  اهالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم داباهم  زکرم  یامیسو 

1101094105000002 زاین :  هرامش 
داباهمزکرم ناریا  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   PXW-Z150 لاتیجید یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 
SONY

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

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   DXF-51 لدم  in 5 زیاس لاتیجید  نیبرود  روزیو  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
کایراس هدننک  هضرع  عجرم   INDUSTRONIC یتراجت مان   DLT 500 7 لدم ماکرتنیا  یلخاد  وگدنلب  الاک :  مان 

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

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   MS-15 لدم لاتیجید  نیبرود  سوکوف  موز و  لرتنک  تیک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکست  یتراجت  مان   TS 2191 لدم هنایار  وگ  دنلب  الاک :  مان 

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

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5913813116 یتسپ :  دک  داباهم ،  یامیسوادص  مج  ماج  نابایخ  داباهم  ناتسرهش  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42229969-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42229969-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: 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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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/236/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317510 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   سار   - 1401/12/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زگردنب یرادرهش  یاه  نیبرود  یرادنامرف و  هیالولاراد ،  یلو ،  یایروپ   ftth حرط تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لماش :  هصقانم  فیدر   18

یتناس پریات 30 
رک یرون 48  ربیف  لصفم 

هرمن 63  نلیتا  یلپ  هلول 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

34365200 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هناخراک6314714 یریوصت  شیاپ  متسیس  هتسب و  رادم  یاه  نیبورد  دیرخ  یادنا و  هار  بصن و 
تلافسآ

هحفص 130) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6314923 تاصخشم  قبط  هیاپ  تاقلعتم و  اب  نیبرود  هحفص 130)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.....چوس6315273 - دراه - ینوریب نیبرود  - یلخاد هحفص 130)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شخپ6315284 طبض و  هاگتسد  - هتسب رادم  نیبرود  - کسید هحفص 130)دراه  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6315336 . تسویپ مالعتسا  گرب  قبط  تازیهجت  اب  هتسبرادم  نیبرود  ددع  دیرخ 25  هحفص 130)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.هتسبرادم6315365 نیبرود  هاگتسد  یرادهگن 120  هحفص 130)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اتسور6315396 حطس  یریوصت  هحفص 130)شیاپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6315492 تسیل  ربارب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 107)تساخورد  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

..و ..و هرمن  6363   هرمن نلیتا   نلیتا یلپ   یلپ هلول   هلول رکرک -  -    4848 یرون   یرون ربیف   ربیف لصفم   لصفم یتناس -  -  یتناس   3030 پریات   پریات لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم فیدر   فیدر   1818 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 237 ھحفص 162 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f63nk8fvlb3zz?user=37505&ntc=6317510
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6317510?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

هتسبرادم6315543 هحفص 130)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک6315683 هظفاح و  تراک  هفاضا  اب   dp12)fh سوپملا  ) نازیرالپ پوکسورکیم  نیبرود  رلرتنک 
نیبرود هب  لاصتا 

هحفص 24) نیبرود  ( نیبرود

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

رتویپماک6315797 تسده  مک و  بو  دروبیک -  سوم -  هحفص 24)دیرخ :  نیبرود  ( نیبرود

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

6315850EPSON EBL200 روتکژرپ اتید  یرادربملیف DJI Mavic 2pro Combo و  نیبرود  دیرخ 
SW

هحفص 24) نیبرود  ( نیبرود

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

اه6315873 نفورکیم  لحم  اب  نیبرود  میظنت  نادرگ و  نیبرود  ددع  هس  کرتوتا  متسیس  زا  داریا  هحفص 130)عفر  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6316029 رادم  هحفص 130)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6316060 تاصخشمو  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 130)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6316094 یاه  نیبرود  یتظافح  متسیس  هحفص 130)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6316266 تسیل  قبط   AVR نیبرود هحفص 130)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش6316478 حطس  رباعم  یریوصت  هحفص 130)شیاپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یلخاد6316741 هحفص 130)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6316827 یتراظن و  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 130)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مویمداک6316834 لکین  هحفص 24)یرتاب  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6316848 نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  راد -  لرتنک  ریگدزد  متسیس  هحفص 130)دیرخ :  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناوخ6317122 کالپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 130)نیمات ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتظافح6317127 یا و  هنایار  هکبش  هعسوت  ینابیتشپ و  هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 24)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6317326 یرادرب  ریوصت  هحفص 24)نیبرود  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 " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوبرم6317366 تاریهجت  نیبرود و  هحفص 130)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هرمن6317510 نلیتا  یلپ  هلول  رک -  یرون 48  ربیف  لصفم  یتناس -  پریات 30  لماش :  هصقانم  فیدر   18
..و  63

هحفص 24) نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

6315507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  یاراد   - USB - HDMI تروپ یاراد   FULL HD تیفیک اب  روتکژرپ  اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134001032 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ربتعم یتناراگ  یاراد   - USB - HDMI تروپ یاراد   FULL HD تیفیک اب  روتکژرپ  اتید  - 

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

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

 . دشابیم یراک  زور  یلا 60  هیوست 45  دشاب .  یناریا  الاک  ددرگ .  تسویپ  ینف  یلام و  داهنشیپ  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

روتکژرپ اتید   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد  -  - USB -  HDMIUSB -  HDMI تروپ   تروپ یاراد   یاراد   FULL HDFULL HD  تیفیک تیفیک اباب   روتکژرپ   روتکژرپ اتید   اتید ناونع : : ناونع 2 142 14

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادمه تشادهب  هدکشناد   :: 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 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

6316270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  دوجوم  تاصخشم  قبط  رنکسا  کر و  - روتکژرپ اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093441000018 زاین :  هرامش 

نادمه تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
زادرپ نایار  ناتسزوخ  یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-X31 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

ناشول قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   APC یتراجت مان   AR3100 لدم هنایار  هکبش  هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
یمظاک ناجرم  هدننک  هضرع  عجرم   LIDE110 لدم هنایار  رنکسا  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور رثکادح 15  کیتامروفنا و  هیدات  زا  دعب  تخادرپ.دوشیم  هتفریذپ  نادمه  رهش  یاهتساوخرد  طقف  هاگشناد  کیتامروفنا  هیدات  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یشواچ  یاقآ  هرامش 09189026307  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد.دشابیم 

6517838696 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  مدرم  کراپ  یور  هب  ور  هدیمهف  دیهش  راولب  شهوژپ  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38380025-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38380509-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ 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

ربتعم6315507 یتناراگ  یاراد   - USB - HDMI تروپ یاراد   FULL HD تیفیک اب  روتکژرپ  هحفص 164)اتید  روتکژرپ  ( روتکژرپ اتید   اتید

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

6315850EPSON EBL200 روتکژرپ اتید  یرادربملیف DJI Mavic 2pro Combo و  نیبرود  دیرخ 
SW

هحفص 24) نیبرود  ( نیبرود

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

رنکسا6316270 کر و  - روتکژرپ هحفص 164)اتید  روتکژرپ  ( روتکژرپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رنکسا رنکسا وو   کرکر   -- روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید ناونع : : ناونع 2 152 15

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6314981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسارب  کارا   BAOC زکرم یارب  هتسباو  تازیهجت  زاس SAN storage و  هریخذ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  مالعتسا 

1101001218000503 زاین :  هرامش 
رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان   D4SL8C25F لدم  Unity 480 XT هنایار هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
نایناریا اه  هداد  قفا  یسدنهم  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/02/06 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو کرادمو   کرادمو دانسا   دانسا ساسارب   ساسارب کارا   کارا   BAOCBAOC  زکرم زکرم یارب   یارب هتسباو   هتسباو تازیهجت   تازیهجت وو     SAN storageSAN storage زاس   زاس هریخذ   هریخذ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   مالعتسا   مالعتسا

2 162 16
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  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 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

6315825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه.دشابربتعم  یتناراگ  یاراد  تاعطق.دوش  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یراذگ  تمیقزا  لبق.دشاب  یم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب 

1101091319000172 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تارم هنایار  زیهجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   TS1TSJ35T لدم  TB 1 تیفرظ  External کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

.دیئامرف لصاح  سامت  09122091534 اب لاوس  هنوگره  تروصرد.دشاب  یم  یمازلاروتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6316047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییایمیشدوک نت  رادقم 11000  هب  نویماک  یور  رب  یریگراب  ای  رابنا و  لخاد  رد  ینیچ  تراپ  یفافص و  یزودرس  نیزوت  یریگ  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امرفراک یغالبا  همانرب  قبط  هلف 

1101001390000007 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
نت 11000 دادعت : 

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

دیئامن یرازگراب  یداهنشیپ  تمیق  هارمه  هب  هدومن  ءاضما  رهم و  هلاطم  ار  نآ  تمیق  مرف  دادرارق و  دولناد  زا  سپ  یمارگ  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4814914379 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  یتیامح  تامدخ  تکرش  نابعش  همین  تارباخم  بنج  نارادساپ  راولب  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340071-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33342079-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ExternalExternal کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 2 172 17

ییایمیشدوک ییایمیشدوک نتنت     1 10001 1000 رادقم   رادقم هبهب   نویماک   نویماک یور   یور ربرب   یریگراب   یریگراب ایای   وو   رابنا   رابنا لخاد   لخاد ردرد   ینیچ   ینیچ تراپ   تراپ وو   یفافص   یفافص یزودرس   یزودرس نیزوت   نیزوت یریگ   یریگ هسیک   هسیک ناونع : : ناونع
امرفراک امرفراک یغالبا   یغالبا همانرب   همانرب قبط   قبط هلف   هلف

2 182 18
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ناگزمره هاگشناد   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

با یزاس  هریخذ  داجا  تهج  ناربمموئژ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030339000068 زاین :  هرامش 

ناگزمره هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا قرو  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   mm 1/5 تماخض  cm 216 ضرع  cm 4630 لوط یبآ  ناربمموئژ  نیگنس  نلیتا  یلپ  قرو  الاک :  مان 

قرو 1,400 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

بانیم رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن و یاه  هنیزه  هیلک  * ددرگ ماجنا  بصن  هنیزه  اب  هنیزه  باصتحا  * دشاب یموب  هدننک  نمات  اب  دیرخ  تیولوا   * دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم ماجنا  رادیرخ  ینف  سانشراک  دات  دروم  همانسانش و  اب  الاک  تلاصا  * دشاب هدنشورف  هدهع  رب  باهذ  بایا 

7916193145 یتسپ :  دک  بانیم ،  سابعردنب  هداج  رتمولیک 9  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33711030-076  ، 33711028-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33711028-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یتساوخرد  تاصخشم  اب  هارمه  زاس  هریخذ  رورس  دراه  هاگتسد  48 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003012000190 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G9 لدم رورس  دراه  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 48 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 2 .دوش هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراکزور رثکادح 45  روتکاف  باسح  هیوست  - 4( هس یفنم  هقبط  رد  عقاو  رابنا  ولج   ) نامزاس لحم  رد  لیوحت  - 3 .تسا

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

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

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبآ یبآ ناربمموئژ   ناربمموئژ نیگنس   نیگنس نلیتا   نلیتا یلپ   یلپ قرو   قرو ناونع : : ناونع 2 192 19

هارمه هارمه زاس   زاس هریخذ   هریخذ رورس   رورس دراه   دراه هاگتسد   هاگتسد 4848 ناونع : : ناونع 220220

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

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

زا 237 ھحفص 168 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7uz9aac24h6me?user=37505&ntc=6316328
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6316328?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7lnc8lwkgf2cf?user=37505&ntc=6316808
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6316808?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ساسارب6314981 کارا   BAOC زکرم یارب  هتسباو  تازیهجت  زاس SAN storage و  هریخذ  دیرخ 
.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا 

هحفص 165) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6315825External کسید هحفص 165)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ددع6315906 ویتکا 48 تروپ  سنسیال 24 اب  هارمه   SAN Switch EMC DS-6610 B 24P/24P
یرون ربیف  لوژام 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نویماک6316047 یور  رب  یریگراب  ای  رابنا و  لخاد  رد  ینیچ  تراپ  یفافص و  یزودرس  نیزوت  یریگ  هسیک 
امرفراک یغالبا  همانرب  قبط  هلف  ییایمیشدوک  نت  رادقم 11000  هب 

هحفص 165) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یبآ6316328 ناربمموئژ  نیگنس  نلیتا  یلپ  هحفص 165)قرو  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هارمه6316808 زاس  هریخذ  رورس  دراه  هاگتسد  هحفص 165)48 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

هحفص 107)رازبا6316233 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لکد6316439 زاین  دروم  هحفص 107)تازیهجت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6315795 لیاف  اب  قباطم  ناجریس  هاگدورف  لرتنک  سسکا  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 121) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لکد6316439 زاین  دروم  هحفص 107)تازیهجت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هلزلز یسدنهم  یسانش و  هلزلز  یللملا  نیب  هاگشهوژپ   :: 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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6317443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Geothree یا هزرل  لاتیجید  تبث  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ردروکر

1101094523000009 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسارد  هلزلز  یسدنهم  یسانش و  هلزلز  یللملا  نیب  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

کاخ رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   GEOSIG یتراجت مان   GSR-24 لدم یراگن  هزرل  تاعالطا  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1402/04/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Geothree یا هزرل  لاتیجید  تبث  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراگن هزرل  ردروک 

دیریگب سامت  قداص  دیس  ای  یمساق  نایاقآ  نفلت 22808373 هرامش  هب  یلاوس  هنوگره  تهج  افطل 
ازخا 103  - دنب ب یمالسا  هنازخ  دانسا  قیرط  زا  دیرخ  یمسر  روتکاف  هئارا 

دیسررس 1404/05/20 خیرات 

1953714453 یتسپ :  دک   ، 21 کالپ یبرغ  ناوغرا  نابایخ  یلامش  یجابید  نابایخ  یناساول  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22830830-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22289455-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: 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

ردروکر6317443  Geothree یا هزرل  لاتیجید  تبث  هحفص 170)هاگتسد  ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ دادعت  3333   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ردروکر ردروکر   GeothreeGeothree یایا   هزرل   هزرل لاتیجید   لاتیجید تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 22 122 1
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6315230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسیمازلا روتکاف  شیپ  .دوش  دننک  قاصلا  اتفا  همان  یهاوگ  همیمض  تاصخشم  قبط   HPE ProLiant DL380 G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . یمالعا ربمان  تراپ   . دنبکا  new لانیجرا

1201004010000522 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 

new لانیجرا تسیمازلا .  روتکاف  شیپ  دننک .  قاصلا  هتشاد و  اتفا  همان  یهاوگ  ناگدننک  تکرش  همیمض  تاصخشم  قبط   HPE ProLiant DL380 G10 رورس - 
 . یمالعا ربمان  تراپ   . دنبکا

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

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات اب  روتکاف  روتکاف و  شیپ  قبط  کناب  طسوت  دات  زا  سپ  دشابیم و  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   . تسیرورض روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن . لوبق  دروم  هناماس  تادات  لحارم  رد  تمیق  شیازفا  دشابیم .  هام  ادودح 1  باسح  هیوست  تدم   . دش دهاوخ  هیوست  هدننک 

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464213-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسیمازلا تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ .دوش   .دوش دننک   دننک قاصلا   قاصلا اتفا   اتفا همان   همان یهاوگ   یهاوگ همیمض   همیمض تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   HPE ProLiant DL380 G10HPE ProLiant DL380 G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع
 . . یمالعا یمالعا ربمان   ربمان تراپ   تراپ  . . دنبکا دنبکا   newnew لانیجرا   لانیجرا

222222
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نانمس یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: 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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6315660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طبترم  تازیهجت  لوژام و  رورس ،  هکبش  تراک  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دندرگ یرازگراب  دیاب  امازلا  تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  یاه  همان  یهاوگ  هیلک 

1101001169000016 زاین :  هرامش 
نانمس یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-WN2553GD لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

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

طبترم  تازیهجت  لوژام و  رورس ،  هکبش  تراک  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دندرگ یرازگراب  دیاب  امازلا  تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  یاه  همان  یهاوگ  هیلک 

3518888614 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  رویرهش  راولب 17  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361913-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33361917-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طبترم طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   لوژام   لوژام رورس ،  ،  رورس هکبش   هکبش تراک   تراک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 223223
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ناتسچولب ناتسیس و  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPGEN10 رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HPe960gbssd

part:p18424-b21
یدقن تخادرپ 

1101004884000098 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 900 تیفرظ  10k SAS رورس کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

HPGEN10 رورس دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
HPe960gbssd

part:p18424-b21
یدقن تخادرپ 

9816718793 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  نابایخ  یدازآ _  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31127677-054  ، 33221091-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221091-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدقن یدقن تخادرپ   تخادرپ   HPGEN10  HPe960gbssd part:p18424-b2 1HPGEN10  HPe960gbssd part:p18424-b2 1 رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 224224

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6315781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسویپ تاصخشم  قبط   ) رورس قاتا  یرارطضا  قرب  ۀعومجم  یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000013000127 زاین :  هرامش 

ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
(. تسویپ تاصخشم  قبط   ) رورس قاتا  یرارطضا  قرب  ۀعومجم  یرتاب  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  64 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  یّلم  ۀسانش  یداصتقا و  دک  دیق  اب  یمسر  روتکاف  شیپ  لاسرا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  لغش  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  ۀناورپ  ۀئارا  -2

.دشاب یشیف  تروص  هب  مه  هب  اه  یرتاب  لاصتا  ۀوحن  -3
.دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هتفه  رثکادح 2  باسح  هیوست  -4

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(.(. تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ) ) رورس رورس قاتا   قاتا یرارطضا   یرارطضا قرب   قرب ۀعومجم   ۀعومجم یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 225225
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ناتسا یناوخ ) هیبش   ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6315852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هباشم  دک  ناریا  )

1101092570000172 زاین :  هرامش 
( یناوخ هیبش  ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دات مدع  تروصرد.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  لاسرا.تسا  هباشم  دک  ناریا.دوش  یم  دیرخ  یناریا  یالاک  ، یناریا دنرب  دوجو  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  فذح  هب  زاجم  رادیرخ  یتساوخرد  طیارش  تیاعر  مدع  ای  زکرم  نیا  ناسانشراک  طسوت  لوصحم 

8714673453 یتسپ :  دک  یتخت ،  هاگشاب  یوربور  یتشهب - دیهش  نابایخ  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55460199-031  ، 55460180-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55441170-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس ناونع : : ناونع 226226

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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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مرف  رد  جردنم  تاصخشم  اب   HP G10 رورس هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000365000074 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوجو تروصرد  .ددرگ  هئارا  یتسویپ  لیاف  لیذ  رد  جردنم  تاحیضوت  ساسارب  یتسیاب  یم  رورس  تاصخشم  .تسا  یمازلا  یمسر  روتکاف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تریاغم 

5715944494 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  اروش  هارراهچ  هب  هدیسرن  یتشهب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33479825-044  ، 33479820-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479833-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتعنص  یملع و  یاه  شهوژپ  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

6316032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  هب   hp dl380 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094822000003 زاین :  هرامش 

ناریا یتعنص  یملع و  یاه  شهوژپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 10  لاوس 09124468861. هنوگره  تهج  سامت  هرامش.دوش  مالعا  تمیق  یتساوخرد  الاک  عون  انیع.دشاب  ربتعم  یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک

 : یتسپ دک  یاهتنا ،  اسراپ ، نادیم  زا  دعب  یفوتسم ، دابآدمحا  بونج ،) هب  لامش  ریسم   ) ناگدازآ هارگرزب  نارهت ، رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3313193685

57416557-021  ، 57416000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56276606-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مرف   مرف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم اباب     HP G10HP G10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 227227

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب     hp dl380hp dl380 رورس   رورس ناونع : : ناونع 228228

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

6316050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسین رظن  دم  دک  ناریا  دشاب و  یم  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  یلک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093171000060 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  تفریج  یناشاک  هللا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS439U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09103419104 هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هداد  عوجرم  هدنشورف  هنیزه  اب  تیفیک  ندوب  ناپ  تاصخشم و  تریاغم  تروص  رد 

دوش یم  ماجنا  الاک  تفایرد  زا  سپ  هام  تخادرپ 3
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

7861763118 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

11111111-034  ، 43264519-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43264519-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 229229

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش و  قبط  اقیقد   G10 رورس هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000197 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  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 : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  لصادیاب و  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراوس وردوخ  اب  لیوحت  یراک و  زور  رثکادح 45  تخادرپ 

تسیمازلا هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  کرادم  تاصخشم  طیارش و  تیاعر 

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

55127380-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   حرش   حرش قبط   قبط اقیقد   اقیقد   G10G10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 230230

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یحالف سدنهم   09178436424

1101001548000091 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اسرد ناشیدنا  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 24SFF لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یحالف سدنهم   09178436424

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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

PVD-0154088 :: یهگآ یهگآ هرامش   تبونهرامش پاچ  زا  دعب  زور  ات 7  یهگآ  لوا  تبون  پاچ  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
مود

tpco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ERP متسیس یارب  رورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

باسح هب  دانسا  دیرخ  غلبم  لایر -  دانسا 1.000.000 تفایرد  تهج  یزیراو  شیف  غلبم  لایر -  هصقانم 900,000,000  رد  تکرش  همانتنامض  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تخادرپ هسانش   ) .ددرگ زیراو  زیراو 02010012105364100  هسانش  یابش IR650180000000000518057200 و  هرامش  هب  زیربت  یمیشورتپ  مانب  تراجت  کناب 

( .دش دهاوخن  ماجنا  زیراو  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  دیق  امتح 

دحاو یزکرم ، نامتخاس  زیربت ،  یمیشورتپ  عمتجم  یصاصتخا  هداج  یرکاب ،  دیهش  هاردازآ  رتمولیک 3  ییاسکدیهش ،  نابوتا  یاهتنا  زیربت ،  یتسپ : سردآ   :: سردآ سردآ
قاتا 109 تاکرادت ،

04134282604 :: نفلت :: WWW.TPCO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: ei1.PROC@TPCO.IRسکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 231231

ERPERP  متسیس متسیس یارب   یارب رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 232232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001494000076 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  رورس  هارمه  هب  یهاگتسیا  میس  یب  تاملاکم  طبض  هاگتسد  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6314764 قاتا  رد   fm200 قیرح افطا  متسیس  هحفص 57)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نآ6314969 یبناج  تازیهجت  ریاس  رورس و  قاتا  امد  لرتنک  متسیس  لماش  رورس  قاتا  هحفص 44)نویساموتا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دننک6315230 قاصلا  اتفا  همان  یهاوگ  همیمض  تاصخشم  قبط   HPE ProLiant DL380 G10 رورس
 . یمالعا ربمان  تراپ   . دنبکا  new لانیجرا تسیمازلا .  روتکاف  شیپ  .دوش 

هحفص 170) رورس  ( رورس

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

رورس6315447 قاتا   fm200 قیرح افطا  راکدوخ و  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  ار  بصن و  هحفص 57)ارجا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هتسبرادم6315543 هحفص 130)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طبترم6315660 تازیهجت  لوژام و  رورس ،  هکبش  تراک  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 170)دیرخ ، رورس  ( رورس

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

رورس6315708 قاتا  رد   fm200 قیرح افطا  متسیس  هحفص 57)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قبط6315735 دحاو )  ود  قرب (  رورس و  قاتا  یزاسدرادناتسا  قیرح  دض  راوید  یارجا  دیرخ و 
تسویپ ینف  تاصخشم 

هحفص 14) قیرح  ( قیرح

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

یدقن6315740 تخادرپ   HPGEN10 HPe960gbssd part:p18424-b21 رورس هحفص 170)دراه  رورس  ( رورس

یزکرم یزکرم رورس   رورس هارمه   هارمه هبهب   یهاگتسیا   یهاگتسیا میس   میس یبیب   تاملاکم   تاملاکم طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 233233

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

6315781(. تسویپ تاصخشم  قبط   ) رورس قاتا  یرارطضا  قرب  ۀعومجم  هحفص 170)یرتاب  رورس  ( رورس

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

6315852( تسا هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  هحفص 170)رورس  رورس  ( رورس

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

6315928SOLAR بصن هارمه  هب  رورس  یور  رب  یزادنا  هار  گنیروتینام و  سیورس  سنسیال  هیهت 
WINDS

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6315934 قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  ینابیتشپ  بصن و  هحفص 57)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسویپ6315996 مرف  رد  جردنم  تاصخشم  اب   HP G10 رورس هاگتسد  هحفص 170)کی  رورس  ( رورس

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

تسویپ6316032 تسیل  حرش  هب   hp dl380 هحفص 170)رورس رورس  ( رورس

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

هنایار6316050 هحفص 170)رورس  رورس  ( رورس

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

هتسبرادم6316094 یاه  نیبرود  یتظافح  متسیس  هحفص 130)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یلک6316297 تمیق  ًافطل  * یتسویپ تاصخشم  * یزکرم نامخاس  یریوصت  تراظن  متسیسرورسدیرخ 
 . یتسویپ تاحیضوت  همیمض و  تامازلا  قباطمروتکاف  شیپرد 

هحفص 130) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس6316392 قاتا  تهج  کر  هحفص 44)لنپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6316556 ، ترارح دود و  روتکتد  شیازفا  ، LHD لباک بصن   ، رورس کر  رد  دود  روتکتد  بصن  دیرخ و 
امد روسنس  بصن  قوف و  تازیهجت  یشک  میس  یارجا 

هحفص 155) روتکتد  ( روتکتد

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

تسویپ6316589 تاصخشم  حرش و  قبط  اقیقد   G10 رورس هاگتسد  کی  هحفص 170)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6316697UPS رورس و یاه  قاتا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 57)لیمکت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6316708 قاتا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  شزومآ و  ، بصن ، هحفص 57)هیهت قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سا6316738 یپ  وی  رورس و  قاتا  روتکتد  بصن  هحفص 57)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هارمه6316808 زاس  هریخذ  رورس  دراه  هاگتسد  هحفص 165)48 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار6316832 هحفص 170)رورس  رورس  ( رورس

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

6316916ERP متسیس یارب  رورس  هحفص 170)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تبث ip و6316952 تیلباق  لماش - : رورس  قاتا  ددرت  لرتنک  یارب   ip رب ینتبم  لرتنک  سکا  یراذگاو :
 - جورخ دورو و  لرتنک  رد و  یکینورتکلا  لفق  هب  لاصتا  تیلباق  دحاو -   lan هکبش هب  لاصتا 

....و

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 121) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لوژام6317032 رورس و  تنیالک - تاطابترا  زاس  نما  هحفص 73)هناماس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6317356 هارمه  هب  یهاگتسیا  میس  یب  تاملاکم  طبض  هاگتسد  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
یزکرم

هحفص 170) رورس  ( رورس

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

ود6317479 دادعت  یتناراگ  ینابیتشپ و  شیامزآ ،  یزادنا ،  هار  تازیهجت ،  مالقا ،  هیهت  نیمأت و 
رورس هاگتسد 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیریدم6317492 نامتخاس  رد  دیدج  قاتا  داجیا  یرنیتناک و  رورس  قاتا  یروا  عمج  دادرارق  هحفص 18)داقعنا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6317525 قاتا  یارجا  هحفص 73)یراذگاو  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراب روسنس  تبوطر و  امد و  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000436 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  شیدنا  کین  ناگزاس  ربوه  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   HO-R-001 لدم دنمشوه  رگال  اتید  روسنس  هارمه  هب  یسانشاوه  جنس  ناراب  الاک :  مان 

شیدنا کین  ناگزاس  ربوه  هدننک 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم  کر   AP9335TH تبوطر امد و  روسنس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاک هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلع  هب.دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  نایزیزع  یاقآ  یلخاد 276  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  .تسا  هدش  باختنا  هطوبرم 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراب ناراب روسنس   روسنس وو   تبوطر   تبوطر وو   امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 234234
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار یلام  ینف و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  یقرب ) زمرت  تاعطق  )0130358 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش لاسرا  ازجم  روطب 

1101093985010163 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لزید ژاریت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NG80A لدم  Beiben نویماک زمرت  رادم  دربراک  یقرب  هلر  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
Xiamen King Long United Automotive هدنزاس عجرم   XMQ6180G1 لدم نیباکود  یربرفاسم  گنال  گنیک  سوبوتا  یتسد  زمرت  یقرب  روسنس  الاک :  مان 

ایرآ کین  هراتس  یزاسوردوخ  هدننک  هضرع  عجرم   Industry Co.,Ltd
ددع 20 دادعت : 

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

لاسرا ازجم  روطب  ار  یلام  ینف و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  یقرب ) زمرت  تاعطق  )0130358 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6315722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب یقرب زمرت   زمرت تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 235235

نزخم نزخم یایا   هبرقع   هبرقع جنس   جنس راشف   راشف یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ جنس   جنس یتخس   یتخس وو   جنس   جنس تیاده   تیاده ورتم   ورتم   PHPH  یزیمور یزیمور رتماراپ   رتماراپ یتلوم   یتلوم لماش :  :  لماش ملق   ملق   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ژویفیرتناس ژویفیرتناس هشکم   هشکم ودود   پمپ   پمپ یدنب -  -  یدنب هتسب   هتسب هاگتسد   هاگتسد یدالوف   یدالوف ردنلیس   ردنلیس روتوم -  -  روتوم ورتکلا   ورتکلا هعطق   هعطق جنس   جنس رود   رود زاگ -  -  زاگ

236236
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یلام و ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130229 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ  یرورض ) ) گولاتاک

1101093985010148 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیدرآ هدننک  هضرع  عجرم   SENSOR PCB یتراجت مان  یکشزپنادند  تینوی   1G03GLA0 روسنس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
امزآ زیهجت  هلال  هدننک  هضرع  عجرم   HANNA یتراجت مان   HI 5522 لدم یهاگشیامزآ  جنس  یتخس  جنس و  تیاده  رتم و   PH یزیمور رتماراپ  یتلوم  الاک :  مان 

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

کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم   FAW زوس هناگود  نو  ابیس   CNG زاگ نزخم  یا  هبرقع  جنس  راشف  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   PC600-7 لیب روتوم  جنس  رود  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

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

وکاله ماهلا  هدیس  هدننک  هضرع  عجرم   KM یتراجت مان   HU22M2A لدم روتومورتکلا  هعطق  جنس  رود  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
زیربت یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   FFS-BETA لدم یدنب  هتسب  هاگتسد  یدالوف  ردنلیس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

زیربت یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   FFS-BETA لدم یدنب  هتسب  هاگتسد  یدالوف  ردنلیس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ناریپمپ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریپمپ  یتراجت  مان   DSP 250-800 لدم ژویفیرتناس  هشکم  ود  پمپ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یرورض ) گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130229 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگارد روتالیتنو  هاگتسد  نژیسکا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001713 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سیمارآ تعنص  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ENVITEC هدنزاس عجرم  روتالیتنو  هاگتسد  روسنس 202  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازیهجت  هرادا  زا  ربتعم  زوجم  یاراد 

ددرگ  تسویپ  لک  هرادا  هیدیئات  زوجم و  افطل 
تسیمازلا هنومن  لاسرا 

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگارد رگارد روتالیتنو   روتالیتنو هاگتسد   هاگتسد نژیسکا   نژیسکا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 237237
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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 15 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6316336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لمح  هنیزه  / ههام تخادرپ 2  / یمازلا دمیآ  زوجم  / یمئاد روسنس  یاراد  / یناریا لاتیجید  نژیسکا  جنس  صولخ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف

1101050270000168 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

انام زیهجت  اتکی  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  انام  زیهجت  اتکی  هدنزاس  عجرم  لاکیدم  اتکی  یتراجت  مان   oxyol-B لدم نژیسکا  جنس  صولخ  زاگ و  روزیلانآ  الاک :  مان 
ایسآ

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514895171 یتسپ :  دک  افش ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  تدحو  یرتم  تسیب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33423264-023  ، 33423212-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33456892-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب لمح   لمح هنیزه   هنیزه // ههام ههام   22 تخادرپ   تخادرپ // یمازلا یمازلا دمیآ   دمیآ زوجم   زوجم // یمئاد یمئاد روسنس   روسنس یاراد   یاراد // یناریا یناریا لاتیجید   لاتیجید نژیسکا   نژیسکا جنس   جنس صولخ   صولخ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف

238238
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6316612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یناریا یالاک  اب  تیولوا   ) تسویپ لیاف  حرش  اب  قباطم  رلک  نژیسکا و  روسنس  رزیالانآ  ملق  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000674 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک  ناکشا  یکشزپ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   INBODY یتراجت مان   BPBIO220 لدم یکشزپ  یندب  یبیکرت  روزیلانآ  الاک :  مان 

INBODY
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک  ناکشا  یکشزپ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   INBODY یتراجت مان   BPBIO210 لدم یکشزپ  یندب  یبیکرت  روزیلانآ  الاک :  مان 

INBODY
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تهج ، هدش باختنادک  ناریا  دنیامن  یراذگراب  هناماسردازجم  تروصب  تسویپ  مالعتسا  ساساربار  یلامو  ینف  تاداهنشیپ  تسابیم  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن  طبترم  هدوب و  هناماس  هب  تاعالطا  دورو 

روپ یلع   - 07731682153

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31682153-077  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رلک رلک وو   نژیسکا   نژیسکا روسنس   روسنس رزیالانآ   رزیالانآ ملق   ملق ودود   ناونع : : ناونع 239239
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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ 2 / ازجم یمیس  روسنس  یاراد  / دارگیتناس  300 ات یریگ 20 - هزادنا  هدودحم  لباترپ  یناریا  لاتیجیدامدرتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / هباشم دکناریا  / ههام

1101050270000171 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هواک رتسگ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   FLUKE یتراجت مان   FLUKE 724 لدم امد  روتاربیلاک  نویساربیلاک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  دنرب و  افطل  یمازلا /  هطوبرم  یاهزوجم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514895171 یتسپ :  دک  افش ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  تدحو  یرتم  تسیب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33423264-023  ، 33423212-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33456892-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجی لاتیجی دامد   دامد رتست   رتست ناونع : : ناونع 240240
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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 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

6316791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132492  اب  قباطم  روسرپمک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010180 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اوه روآون  هدننک  هضرع  عجرم   BOGE یتراجت مان   639002802P لدم اوه  روسرپمک  دربراک  لماک  امد  روسنس  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 325  یکیناکم  لیب  کیلوردیه  متسیس  ریش  لماک  دیئونولس  الاک :  مان 
تس 12 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زیربت یزاسروسرپمک  هدننک  هضرع  عجرم  یبرع  هدحتم  تاراما  هدنزاس  روشک   FTI GROUP FZCO هدنزاس عجرم  اوه  روسرپمک  دربراک  هعطق  روتایدار  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ هطوبرم  مرف  رد  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هدنشورف  هکیتروصرد  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  یسررب  دهدن  رارق  مالعتسا  یمومع  طیارش 

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوش .دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   افطل   افطل .دشاب   .دشاب یمیم     0 1324920132492 یاضاقت   یاضاقت اباب   قباطم   قباطم روسرپمک   روسرپمک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 241241
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درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشمدکناریا  ههام  3 تخادرپ ناتسرامیبات  لمح  هنیزهو  سانشراکداتاب  تسویپ  کرادم  ساسارب  PT1000 روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000742 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6317209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ سانشراک  اب  سامت  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  هئرا  دوش  هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  امتح  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 09163334355 هرامشب  هداز  ایرد 

1101095143000585 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

نیون بط  اتیمرآ  هدننک  هضرع  عجرم   TESTO هدنزاس عجرم   174T لدم روسنس  اب  هارمه  رگالاتید  عون  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

اب هدوزفا  شزرا  تایلام و  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناتسرامیب  یکشزپ  ریغ  رابنا  برد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09163334355 هداز  ایرد  یاقآ  سانشراک  اب  سامت  دشابیم  یراک  زور  ینف و 30  سانشراک  هدات  زا  دعب  باسح  هیوست  ییاراد  یهاوگ 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53525825-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرزیل یرزیل امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 242242

روسنس روسنس اباب   هارمه   هارمه رگالاتید   رگالاتید عون   عون تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 243243
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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

ناراب6315374 روسنس  تبوطر و  امد و  هحفص 182)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یقرب6315584 زمرت  هحفص 182)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

جنس6315722 یتخس  جنس و  تیاده  ورتم   PH یزیمور رتماراپ  یتلوم  لماش :  ملق  دیرخ 8 
ردنلیس روتوم -  ورتکلا  هعطق  جنس  رود  زاگ -  نزخم  یا  هبرقع  جنس  راشف  یهاگشیامزآ - 

ژویفیرتناس هشکم  ود  پمپ  یدنب -  هتسب  هاگتسد  یدالوف 

هحفص 182) روسنس  ( روسنس

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

رگارد6315746 روتالیتنو  هاگتسد  نژیسکا  هحفص 182)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

دمیآ6316336 زوجم  / یمئاد روسنس  یاراد  / یناریا لاتیجید  نژیسکا  جنس  صولخ  هاگتسد 
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / ههام تخادرپ 2  / یمازلا

هحفص 182) روسنس  ( روسنس

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

6316485esser کرام بایزاگ  هحفص 57)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6316556 ، ترارح دود و  روتکتد  شیازفا  ، LHD لباک بصن   ، رورس کر  رد  دود  روتکتد  بصن  دیرخ و 
امد روسنس  بصن  قوف و  تازیهجت  یشک  میس  یارجا 

هحفص 155) روتکتد  ( روتکتد

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

رلک6316612 نژیسکا و  روسنس  رزیالانآ  ملق  هحفص 182)ود  روسنس  ( روسنس

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

6316697UPS رورس و یاه  قاتا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 57)لیمکت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لاتیجی6316742 دامد  هحفص 182)رتست  روسنس  ( روسنس

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

.دوش6316791 هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  یاضاقت 0132492  اب  قباطم  روسرپمک  هحفص 182)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

یرزیل6317007 امد  هحفص 182)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

روسنس6317209 اب  هارمه  رگالاتید  عون  تبث  هحفص 182)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

کیفارت6317328 رامش  ددرت  هاگتسد  نلیتا -  یلپ  هلول  هحفص 107)دیرخ :  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

6315040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پات پل  هاگتسد  کی  هکبش و  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001069000088 زاین :  هرامش 

مق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایسآربز  MC1000 لدم هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/06 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

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

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

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

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

6315055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /MULTI FUNCTION TIMER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000832 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
جیهال نراک  یدیما  یزاس  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AUTONICS یتراجت مان   PROXIMITY PR18-8DP لدم یتعنص  یتیمیسگارپ  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

07731311460-1457-1461-1458-1463-1469

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پات پات پلپل   -- هکبش   هکبش بایریسم   بایریسم  - - گنیچیئوس گنیچیئوس هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 244244

MULTI  FUNCTION TIMERMULTI  FUNCTION TIMER ناونع : : ناونع 245245

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

6317017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا.تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  یحاسآ  میس  تلو و  ریژآ 12  گنیچیئوس ،  روتپادآ  گنیچیئوس ،  هیذغت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101091525000233 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نژوا یتراجت  مان   GPS-1216 لدم  A 16 نایرج تدش   v 12 یجورخ ژاتلو   V 220 یدورو ژاتلو   w 200 ناوت تباث  گنیچیئوس   DC هیذغت عبنم  الاک :  مان 
امزآ کینورتکلا  نژوا  هدنزاس  عجرم  امزآ  کینورتکلا  نژوا  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا 

هاگتسد 751 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دهاوخن هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  .ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  اضما ،  رهم و  زا  سپ  اهب  مالعتسا  طیارش  هارمه  هب  لیمکت و  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  مرف  افطل 

دشاب تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  یتسیاب  یم  تمیق  هئارا.دش 

4513733631 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  زاگ  تکرش   - ترادا عمتجم   - نمهب هارگرزب 22   - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33146704-024  ، 33455555-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441320-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

پات6315040 پل  هکبش - بایریسم   - گنیچیئوس هیذغت  هحفص 192)عبنم  چیئوس  ( چیئوس

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

6315055MULTI FUNCTION TIMER(192 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

هتسبرادم6316094 یاه  نیبرود  یتظافح  متسیس  هحفص 130)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دابانگ6316165 یلاع  شزومآ  عمتجم  سیدرپ  یارب  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  دروم  رتویپماک  هحفص 73)مزاول  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6316635 چیئوس  هحفص 73)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یحاسآ6317017 میس  تلو و  ریژآ 12  گنیچیئوس ،  روتپادآ  گنیچیئوس ،  هحفص 192)هیذغت  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یحاسآ یحاسآ میس   میس وو   تلو   تلو   1212 ریژآ   ریژآ گنیچیئوس ،  ،  گنیچیئوس روتپادآ   روتپادآ گنیچیئوس ،  ،  گنیچیئوس هیذغت   هیذغت ناونع : : ناونع 246246

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6314743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: یا هبرقع  چوس  رشرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MSR010-Typ:M2,250V,20W,0-10 BAR

1201009030000589 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 

: یا هبرقع  چوس  رشرپ  - 
MSR010-Typ:M2,250V,20W,0-10 BAR

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

.دشاب یلصاو  ون  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
، هناخراک برد  لیوحت  نامز  تدم  جرد  اب  روتکاف  شیپ 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض 
.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  رد  رادیرخ  طیارش 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43132739-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6314829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یایا هبرقع   هبرقع چوس   چوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 247247

هیذغت هیذغت عبنم   عبنم مرمر - - دربردام - - دربردام لانرتنیا - - لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه -- سیک سیک ناونع : : ناونع 248248

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( تسویپ لیاف  ) مالعتسا طیارش  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  قباطم  هیذغت  عبنم  مر - دربردام - لانرتنیا - کسید  دراه  - سیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105003500 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کسید دراه  الاک :  مان 

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

رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
(CPU  ) هدنزادرپ الاک :  مان 

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

دربردام الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
هیذغت عبنم  تینوی  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 
KVM چوس الاک :  مان 

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

مر هظفاح  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6315857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتراتسا تفاس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000439 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  یتسویپ  تمیق  داهنشیپ  بلاق  رد  ینف و  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمالسا  یاقآ  هرامش 09166461900  اب  ماهبا  هنوگره  تروص  رد 

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44108091-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتراتسا رتراتسا تفاس   تفاس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 249249

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و تاصخشم  کالم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب  کیفارگ  تراک  چوس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ  یصوصخ 
1101001132000437 زاین :  هرامش 

برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MSI یتراجت مان   GB 8 تیفرظ  GEFORCE RTX 3070 TI VENTUS 3X 8G OC لدم هنایار  کیفارگ  تراک  الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت 
ددع 11 دادعت : 

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

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

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

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک تشدهام  بالضاف  هناخ  هیفصت  رد  سپ  یاب  لاناک  رتم  یارجا 12  چوس و  هچضوح  ددع  ود  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005186000270 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/04/31 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3158846869 یتسپ :  دک  اروش ،  رذگریز  یادتبا  نارمچ -  دیهش  راولب  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32117145-026  ، 32117000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32117146-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیفارگ کیفارگ تراک   تراک وو   چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 250250

بالضاف بالضاف هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت ردرد   سپسپ   یاب   یاب لاناک   لاناک رتم   رتم   1212 یارجا   یارجا وو   چوس   چوس هچضوح   هچضوح ددع   ددع ودود   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 251251

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6316703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاعر امتح  تسویپ  رد  هدش  رکذ  دراوم  - یتسویپ تاحیضوت  قبط  تساوخرد  - تسا هباشم  دکناریا  - یقربریش تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش دهاوخن  یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیاریغرد.دوش 

1101092410001470 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راشف روتالاگیر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

یگنشف زویف  الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
میس جیگ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

میس جیگ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
امنهار غارچ  رشالف  هلر  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقربریش یقربریش ناونع : : ناونع 252252
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یتسویپ لیاف  قبط  یادنویه  مویکو  دیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450001032 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب . یم  یراک  زور  یس  تخادرپ  هوحن ی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52338003-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: 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

یا6314743 هبرقع  چوس  هحفص 194)رشرپ  چوس  ( چوس

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

هیذغت6314829 عبنم  مر - دربردام - لانرتنیا - کسید  دراه  - هحفص 194)سیک چوس  ( چوس

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

.....چوس6315273 - دراه - ینوریب نیبرود  - یلخاد هحفص 130)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تروپ6315562 وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  هحفص 73)لوژام  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6315578 تازیهجت  هحفص 73)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتراتسا6315857 تفاس  هحفص 194)دیرخ  چوس  ( چوس

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

ددع6315906 ویتکا 48 تروپ  سنسیال 24 اب  هارمه   SAN Switch EMC DS-6610 B 24P/24P
یرون ربیف  لوژام 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تامازلا6316324 تسویپ و  کرادم  قبط  ددع  دادعت 1  9200L-24T-4G-E تاصخشم اب  هکبش  چوس 
دیرخ

هحفص 73) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یادنویه یادنویه مویکو   مویکو دیلک   دیلک ناونع : : ناونع 253253

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

6316341 ... وکسیس و چوس  هاگتسد  کی  نیمات  هحفص 73)تساوخرد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کیفارگ6316518 تراک  چوس و  هحفص 194)دیرخ  چوس  ( چوس

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

بالضاف6316603 هناخ  هیفصت  رد  سپ  یاب  لاناک  رتم  یارجا 12  چوس و  هچضوح  ددع  ود  هحفص 194)ثادحا  چوس  ( چوس

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

هحفص 194)یقربریش6316703 چوس  ( چوس

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

یادنویه6317148 مویکو  هحفص 194)دیلک  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6316283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعامتجا نلاس  توص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000813 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناگرهم زارف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   SOUNDCRAFT هدنزاس عجرم   SIGNATURE لدم  W 30 ناوت لاتیجید  رسکیم  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 07132330406 راگنرود یرهپس 07132142705- یاقآ  تاکرادت :  سانشراک  07132142610  : یمومع طباور  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد تسویپ 

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

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعامتجا تاعامتجا نلاس   نلاس توص   توص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 254254
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نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6316503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یتسویپ  لیاف  هباشم  اقیقد  رظن  دروم  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094216000082 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ هنایار  رتسگ  کت  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

رون ایرآ  ناجشفه  هدننک  هضرع  عجرم   CPU COOLER یتراجت مان   CPU دربراک  K914564548A لدم لماک  نف  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   INTEL هدنزاس روشک  مانتیو  هدنزاس  عجرم   INTEL یتراجت مان   Core i5-10400 لدم  GHz 2/9 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

کشونا تعنص  ایک 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
شیاپ یلیر  تعنص  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   CRUCIAL-BALLISTIX یتراجت مان   BLS8G4D240FSE لدم  GB 8 تیفرظ هنایار   DDR-4 مر الاک :  مان 

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

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   KINGMAX یتراجت مان   GB 512 تیفرظ لدم 005   SSD کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   M/B ASUS H410 MR لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

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

گنوسماس  T220P لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دنیامن یرازگراب  یداصتقا  هسانشاب  هارمهروتکاف  شیپ  امتح  یمارگ  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامرف لصاح  سامت  هدازیلع  یاقآ  سامت 09194984179 هرامشاب  ماهباو  لاوس  هنوگره  تهج 

1439957131 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  یلامش -  دابآریما  رگراک -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88497182-021  ، 88497235-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88497324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LCDLCD  روتینام روتینام هنایار - - هنایار دربردام   دربردام -- هنایار هنایار ویوی   یپیپ   یسیس   -- هنایار هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 255255
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ناهفصا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک رظن  قبط  کچوک  عیانص  نواعم  قاتاو  ینابیتشپ  نواعم  قاتاو  تاسلج  نلاس  ریوصتو  توص  متسیس  زیهجتوءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکرش کیتامروفنا 

1101001281000156 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
باب 3 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراوم دقاف  ناگدننک  تکرش  هبو  دشابیم  یمازلا  تاکرادت  هناماسرد  روتکاف  شیپو  یحارطو  هشقن  هئارا  هارمه  هب  هراشالا  قوف  یاهلحمزا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدشدای 

8158714181 یتسپ :  دک  ریدغ ،  یرادا  عمتجم  نمهب  نابایخ 22  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32646184-031  ، 32647300-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32646182-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094325000149 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6317318 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  یللملا  نیب  یاه  شیامه  زکرم  یلصا  نلاس  توص  متسیس  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

.تسا یمازلا  هژورپ  اب  طبترم  قباوس  یعامتجا و  هافر  نواعت و  راک ،  ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  ندوب  اراد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
دانسا رد  هک  تکاپ ب  ًاصوصخ  داتس  هناماس  رد  ناهفصا  یرادرهش  یرهش  نارمع  تنواعم  هزوح  هصقانم  دانسا  یراذگراب  هوحن  لمعلاروتسد  قبط  ار  دانسا  ًانمض 

.ددرگ یراذگراب  تسا  دوجوم 

لایر   2,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1402/03/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناهفصا یرادرهش  یرهش  نارمع  تنواعم  هزوح  قارشا  نابایخ  هواک  نابایخ   ، 8193614873 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کچوک کچوک عیانص   عیانص نواعم   نواعم قاتاو   قاتاو ینابیتشپ   ینابیتشپ نواعم   نواعم قاتاو   قاتاو تاسلج   تاسلج نلاس   نلاس ریوصتو   ریوصتو توص   توص متسیس   متسیس زیهجتوءاقترا   زیهجتوءاقترا ناونع : : ناونع 256256

یللملا یللملا نیب   نیب یاه   یاه شیامه   شیامه زکرم   زکرم یلصا   یلصا نلاس   نلاس توص   توص متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 257257

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

6317319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب قباطم  یناریا و  یتسیاب  یم  تمیق  هئارا  تسا  هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  تاصخشم  مالعتسا و  مرف  اب  قباطم  لباترپ  وکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تسویپ  تاصخشم 

1101091525000235 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رتسام توص  یکینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   MR-158-04PB/135 لدم  in 6/5 زیاس وکا 135  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 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

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

اتسور6315396 حطس  یریوصت  هحفص 130)شیاپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتکناک6316191 ماکینوی / لباک  / هحفص 73)ورکیمویدار هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6316266 تسیل  قبط   AVR نیبرود هحفص 130)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تاعامتجا6316283 نلاس  توص  هحفص 201)متسیس  توص  ( توص

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رهش6316478 حطس  رباعم  یریوصت  هحفص 130)شیاپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6316503LCD روتینام هنایار - دربردام  - هنایار وی  یپ  یس  - هنایار هحفص 201)سیک  توص  ( توص

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6316697UPS رورس و یاه  قاتا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 57)لیمکت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

لباترپ لباترپ وکا   وکا ناونع : : ناونع 258258

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

نواعم6317037 قاتاو  ینابیتشپ  نواعم  قاتاو  تاسلج  نلاس  ریوصتو  توص  متسیس  زیهجتوءاقترا 
کچوک عیانص 

هحفص 201) توص  ( توص

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یاه6317318 شیامه  زکرم  یلصا  نلاس  توص  متسیس  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یللملا نیب 

هحفص 201) توص  ( توص

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لباترپ6317319 هحفص 201)وکا  توص  ( توص

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لاتیجید6317326 یرادرب  ریوصت  هحفص 24)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  3434   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 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

6315037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگپاچ 5  - روتینام 7  - سیک 25 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934001225 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یاهنیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AOC یتراجت مان   E2450SWH لدم  in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
افیا یتراجت  مان   D-B لدم یکشم  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   LEXMARK هدنزاس عجرم   E260dn لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالقا - دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  لحمرد  لیوحتو  لاسرا  هنیزه  - تسا یمازلا  یتسویپ  تسیل  ندومن  همیمضو  ندرکرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یرون 09166174047  سدنهم  بانجاب  ییامنهار  هنوگره  تهج   - دنشاب شورفزا  سپ  تامدخ  یارادو  یناریا  تسیابیم  یتساوخرد 

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 رگپاچ   رگپاچ  - - روتینام  77 روتینام  - - 2525 سیک   سیک ناونع : : ناونع 259259

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 237 ھحفص 205 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ky66ehhea7mrf?user=37505&ntc=6315037
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6315037?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک تابساحم  ناوید   :: 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 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

6315084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم کرادم و  حرش  هب  یبونج  ناسارخ  تابساحم  ناوید  زاین  دروم  روتینام )  پات و  پل  یرتویپماک (  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003655000005 زاین :  هرامش 
تابساحم ناوید  هدننک :  رازگرب 

HP COMPANY هدنزاس عجرم  ایرد  کینورتکلا  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   in 15/6 زیاس  HP 15-d056se لدم کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
دربهار نما  هکبش  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  سیورس  ماس   SAMSUNG یتراجت مان   LS22F355HN لدم  inch 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  تاصخشم  ساسا  رب  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یدقن  تخادرپ  هوحن  *

.دوب دهاوخ  اتفا  یهاوگ  ای  اتفا  زوجم  یاراد  یاهتکرش  اب  باختنا  تیولوا  * 
.دشاب یم  یمازلا  هدنشورف  طسوت  ربتعم  یتناراگ  هئارا  * 

9719867135 یتسپ :  دک  یبونج ،  ناسارخ  تابساحم  ناوید  یرادا -  تیاس  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32400251-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32400261-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( روتینام روتینام وو   پات   پات پلپل   یرتویپماک (  (  یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 260260

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  نامزاس  ریما  ترضح  هاگنامرد   :: 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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تاصخشم  قبط  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090640000008 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  ریما ع   ترضح  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   WIDE هدنزاس عجرم   WIDE یتراجت مان   IF2303M لدم  in 21 زیاس لسکیپ  اگم  اب 3  یصیخشت  یکشزپ  روتینام  الاک :  مان 

کینورتکلا سولرپسا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917763953 یتسپ :  دک  یناهرب ،  دیهش  هچوک  شبن  یئاوه -  لپ  هب  هدیسرن  رویرهش -  راولب 17  دزی -  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35235340-035  ، 35235341-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35235341-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یاهناتسمارآ  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ -  -  تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 261261

یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ریاسو   ریاسو   11 پیت   پیت هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد   1515 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 262262

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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یا هنایار  تازیهجت  ریاسو  پیت 1  هنایار  هاگتسد  دیرخ 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098232000013 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  یاهناتسمارآ  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

سکتناک  SD4410 لدم  in 44 گنر کت  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
روپ یتیتش  ایور  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   KX-M2025CX لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
روپ یملاس  هزئاف  هدننک  هضرع  عجرم   VENUSE یتراجت مان   V1220 لدم هنایار  میس  یب  دروبیک  سوام و  تس  الاک :  مان 

تس 15 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7194634154 یتسپ :  دک  اهناتسمارا ،  تیریدم  نامزاس  نامتخاس  ردام  کراپ  یدورو  یسوم  نبدمحا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37426083-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37426046-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  چنیا  روتینام 24 

1101050278000049 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AOC یتراجت مان   419PH لدم  in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک 

هاگتسد 36 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  یبایزرا  روظنم  هب  یداهنشیپ  یالاک  ینف  تاصخشم  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815838173 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  راهب  هچوک  شب  نارادساپ  راولب  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33363088-011  ، 3336353-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33368622-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسم کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا   GPLUS چنیا روتینام 22  هاگتسد  دیرخ 40  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004076000037 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا   GPLUS چنیا روتینام 22  هاگتسد  دیرخ 40   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  بعش  تسرپرس  نکسم  کناب  ناریا -  همیب  یور  هب  ور  یکولب -  هارراهچ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913953111 یتسپ : 

32239623-076  ، 32234316-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234083-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 263263

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا   GPLUSGPLUS چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   4040 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 264264

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ریت متفه  یادهش  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

6315563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مناخ یگنهامه 09122961095  سامت  هرامش  تسویپ ،  لیاف  اب  قباطم  یلارت ،  هیاپ  اب  رامیب ،  یطایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرهاط سدنهم 

1101091957000010 زاین :  هرامش 
نارهت ریت  متفه  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1886718136 یتسپ :  دک  ریت ،  یادهش 7  ناتسرامیب  ییاجر  یر خ  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55228585-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55217901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

6315608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم دیئات  دروم  زین  هباشم  یالاک  دک  ناریا  تسویپ (  ینف  تاصخشم  لودج  تساوخرد و  قباطم  گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .( دشاب

1101096446000410 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 

ناهج شقن  بط  نونف  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نونف  یتراجت  مان   FT-M301 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
نارهت 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

یلارت یلارت هیاپ   هیاپ اباب   رامیب ،  ،  رامیب یطایح   یطایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 265265

یمیم دیئات   دیئات دروم   دروم زین   زین هباشم   هباشم یالاک   یالاک دکدک   ناریا   ناریا تسویپ (  (  تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم لودج   لودج وو   تساوخرد   تساوخرد قباطم   قباطم گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد 66 ناونع : : ناونع
 .(  .( دشاب دشاب

266266

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نمهب یعامتجا 22  نیمات  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / دشاب یناریا  امتح   / دوش یرازگراب  هناماس  رد  دادجموءاضما  رهمو  تنیرپ  اه  لیاف  تسویپ  لیاف  قبط  ددع  10 دادعت هب  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093321000025 زاین :  هرامش 

نمهب یعامتجا 22  نیمات  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW2200 لدم  in 22 هنایار روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 / دامرف لصاح  سامت  هطوبرم  سانشراک  اب  هناماس  رد  یراذگ  تمیق  زا  لبق  امتح   / تسویپ لیاف  قبط  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1345694986 یتسپ :  دک  نمهب ،  کینیلک 22  یلپ  رهشرذا  هچوک  شبن  - یدازآ خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6638090-021  ، 66380950-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66380950-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ددع 1010 دادعت دادعت هبهب   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 267267

همیمض همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هدنشورف / / هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه تسویپ / / تسویپ تسیل   تسیل وو   طیارش   طیارش قباطم   قباطم سوام   سوام // دروبیک دروبیک // روتینام روتینام // سیک سیک متیآ   متیآ   44 ناونع : : ناونع
دوش دوش یفرعم   یفرعم شورف   شورف سانشراک   سانشراک // دوش دوش

268268

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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همیمض روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  تسویپ / تسیل  طیارش و  قباطم  سوام  / دروبیک / روتینام / سیک متیآ   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یفرعم  شورف  سانشراک  / دوش

1101093035000980 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GM301 لدم میس  اب  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
سیرتام هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم   MSI یتراجت مان   PRO MP 242 P لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GK501 لدم میس  اب  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GREEN 2009 لدم  P5 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شورف سانشراک  / دوش همیمض  روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  تسویپ / تسیل  طیارش و  قباطم  سوام  / دروبیک / روتینام / سیک متیآ   4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 07731372139  / دوش یفرعم 

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت 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 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

6315885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب جنیا  سالپ 22  یج  روتینام  امتح   : ) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ  لیاف  ساسارب  رتنیرپ 

ههام یرابتعا 3  تخادرپ 
1101096102001709 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تن دوردیپس  ماگشیپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   fdw 428 لدم هراک  دنچ  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   20MK400AB لدم  in 20 زیاس  LED هنایار روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017095-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ جنیا -  -  جنیا   2222 سالپ   سالپ یجیج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 269269

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6315886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  لیاف  قبط  دیلک  هحفصو  سوم.روتینام   . سیک لماش  لماک  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090218000080 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تشادهب  زکرمو  یتشادهب  روما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نابات تعنص  نیترآ  هدننک  هضرع  عجرم   SOLMATE یتراجت مان   SKU5 لدم لماک  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6315900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  تاصخشم  قبط  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000338 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیلک دیلک هحفصو   هحفصو سوم.روتینام   سوم.روتینام  . . سیک سیک لماش   لماش لماک   لماک رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 270270

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 271271

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0105748006  هرامش  روتیام ) / سیک الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985010166 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

متسیس نایاش  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DELL یتراجت مان   INSPIRON 5010 لدم کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
متسیس نایاش  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DELL یتراجت مان   INSPIRON 1564 لدم کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( روتینام روتینام // سیک سیک )) الاک   الاک حرش   حرش ناونع : : ناونع 272272
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وراد اذغ 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   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  سوم )  دروبیک ــ  روتینام ـــ  سیک ـــ  یا (  هنایار  متسیس  ددع  دیرخ 12  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004266000189 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FCH-4818 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  زاین  تروص  رد  (، دامن یراذگراب  روتکاف  شیپ  امتح  ،) دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح  ، تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفن یراذگ  تمیق  رابنا  یدوجوم  مدع  تروص  رد  افطل  ، هتفه رثکادح 1  لیوحت  نامز.دامن  لصاح  سامت  یرقاب  سدنهم  یاقآ   09121943345

1314715311 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  نامزاس  - دیحوت نادیم  هب  هدیسرن  - دیحوت نابایخ  - یدازآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66427930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66427930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت لکلک   هرادا   هرادا سوم )  )  سوم دروبیک ــ  ــ  دروبیک روتینام ـــ  ـــ  روتینام سیک ـــ  ـــ  سیک یایا (  (  هنایار   هنایار متسیس   متسیس ددع   ددع   1212 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 273273
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین.یتکرش ریغ  یلصا  یتناراگ  امتح.یتسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  تاصخشم.ددع و  1 روتیناموددع 6 لماک سیک.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت زا  سپ  هتفه  ود  هیوست  .IT دحاو دات  هب 

1101090614001650 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 830  یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
گنوسماس  DFX1793 لدم  in 17 یپمال روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات هب  زاین.یتکرش  ریغ  یلصا  یتناراگ  امتح.یتسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  تاصخشم.ددع و  1 روتیناموددع 6 لماک سیک.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  زاین  خیرات  هب.لیوحت  زا  سپ  هتفه  ود  هیوست  .IT دحاو

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین.یتکرش زاین.یتکرش ریغ   ریغ یلصا   یلصا یتناراگ   یتناراگ امتح.یتسویپ   امتح.یتسویپ لیاف   لیاف ردرد   تاحیضوت   تاحیضوت وو   تاصخشم.ددع   تاصخشم.ددع 11 روتیناموددع روتیناموددع 66 لماک لماک سیک.هباشم   سیک.هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
لیوحت لیوحت زازا   سپسپ   هتفه   هتفه ودود   هیوست   هیوست .. ITIT دحاو دحاو دات   دات هبهب  

274274
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مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ید  یا  لا   - روتیناما تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005429000076 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
AOC یتراجت مان   V22 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

عیانص هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  کینورتکلا  عیانص  هدنزاس  عجرم  لا  یس  یت  یتراجت  مان   55CQ635 لدم  In 55 زیاس ید  یا  لا  نویزیولت  الاک :  مان 
ناریدام کینورتکلا 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  رب  لیوحت  لحم  ات  لمح  هنیزه  یت - یا  سانشراک  طسوت  تاصخشم  دات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  - تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدج دیلوت  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  تسا -  یمازلا  تاصخشم  لماک  دیق  روتکاف و  شیپ  یرازگراب  تسا -

6931831447 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33380437-084  ، 33331610-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330006-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یدید   یایا   لالا    - - روتیناما روتیناما ناونع : : ناونع 275275

USBUSB  لوط لوط شیازفا   شیازفا لباک   لباک وو     HDMIHDMI لباک   لباک وو   یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 276276
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USB لوط شیازفا  لباک  لباک HDMI و  یتعنص و  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

1101092935001056 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماظن هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   OCT یتراجت مان   KVM لدم  USB طبار لباک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SCOPE یتراجت مان  روتکژرپ  وئدیو   usb طبار لباک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

یرادا یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   BENQ یتراجت مان   PH550 لدم  in 55 چنیا بسح  رب  رگشیامن  زیاس  یتعنص  روتینام  الاک :  مان 
زادرپ نایار  ناتسزوخ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140100 لدم  m 10 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینامز هزاب  رد  ینف  هدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست   . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ینف  تاصخشم  دقاف  هنومن و  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
84120996 و 88327085 سامت :  یاه  هرامش   . دشاب یم  رهش  رقاب  رد  عقاو  یناگرزاب  یاهرابنا  لحم  دریگیم .  ماجنا  هزور  20

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84120996-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش و  قبط  نژیو  سکیا  چنیا  روتینام 22  هاگتسد  دیرخ 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000199 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مامتها یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریدام  یتراجت  مان   MK400A لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هنایار
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  لصا و  دیاب  اهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراوس وردوخ  اب  الاک  لیوحت  یراک و  زور  رثکادح 45  تخادرپ 

تسیمازلا هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  تاصخشم  طیارش و  تیاعر 

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55127380-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   حرش   حرش قبط   قبط نژیو   نژیو سکیا   سکیا چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 277277

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 15 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام اب 18  تسویپ و  یتساوخرد  دادعت  اب  قباطم  رنکسا  هکبش ، رگپاچ  هربراک ، کت  رگپاچ  میس ، اب  دروبیک  چنیا ، روتینام 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگ 

1101003012000189 زاین :  هرامش 
یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 2 .دوش هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک ههام  ود  رثکادح  روتکاف  باسح  هیوست  - 4( هس یفنم  هقبط  رد  عقاو  رابنا  ولج   ) نامزاس لحم  رد  لیوحت  - 3 .تسا

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب  یمازلا  دنرب  رکذ  روتکاف و  شیپ  یراذگراب  سوسیا /  گکرام   VP228 لدم  GAMING چنیا روتینام 21.5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003970 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ هنایار  هعسوت  تراجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   VP228-HE لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  ناتسرامیب و  رابنا  برد  الاک  لیوحت  ههام / هس  روتکاف  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032065-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنکسا رنکسا هکبش ، ، هکبش رگپاچ   رگپاچ هربراک ، ، هربراک کتکت   رگپاچ   رگپاچ میس ، ، میس اباب   دروبیک   دروبیک چنیا ، ، چنیا   2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 278278

VP228VP228 لدم   لدم   GAMINGGAMING چنیا   چنیا   2 1 .52 1 .5 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 279279

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هس  هقطنم  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاهن دیرخ  یارب  بعش  دیدزاب  لیاف  دات  تسا و  زاین  تسویپ  یاه  لیاف  قباطم  دروبیک  سوم و  روتینام و  دراه و  رتویپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا 

1101091024000051 زاین :  هرامش 
نارهت هس  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FCH-4818 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  ییاهن  دیرخ  یارب  بعش  دیدزاب  لیاف  دات  تسا و  زاین  تسویپ  یاه  لیاف  قباطم  دروبیک  سوم و  روتینام و  دراه و  رتویپماک و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لحم رد  شورف  زا  سپ  تامدخ  نینچمه  الاک  تلاصا  ربتعم و  یتناراک  یاراد 

تسا یمازلا  یکیتامروفنا  تامدخ  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد 

1595813551 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  / رصعیلو رابیوج و  نیب  / یبرغ تشترز  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88893862-021  ، 88938574-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86035688-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروبیک دروبیک وو   سوم   سوم وو   روتینام   روتینام وو   دراه   دراه وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 280280

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس یا  هقطنم  قرب   :: 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 06 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6316824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  اهالاک  دک  ناریا.تسویپ  ینف  تاصخشم  رب  قبطنم  هاگتسد  روتینام 5  هاگتسد و  رتویپماک 3  لماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ 

1101001049000220 زاین :  هرامش 
نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ممعم 09123321737 سدنهم  یاقآ  سانشراک  .ددرگ  یم  یقلت  مالعتسا  رد  در  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  تبث  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31102205-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   55 روتینام   روتینام وو   هاگتسد   هاگتسد رتویپماک  33   رتویپماک لماک   لماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 281281

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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غالبجواس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6317051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا روتکاف  شیپ   a4techkr-92usb لدم  30 یمیس سوم  50 سوم دپ  ددع  یمیس 30 رتویپماک  دروبیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093544000082 زاین :  هرامش 

غالبجواس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یناهرب روپ  یلق  دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   TFT7600 لدم هنایار  هکبش  دربراک   KVR دروبیک روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3361659871 یتسپ :  دک  یرادا ،  تیاس  یا  هنماخ  هلا  تیآ  راولب  درگتشه  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44225512-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44222844-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6317160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هس  دیرخ  هجو  تخادرپ  .دشابیم  هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  .ددع  دادعت 100 هب  راد  وشک  یکیتسالپ  یروتینام  ریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000358 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یلقان دیون  هدننک  هضرع  عجرم  انص  کیتسالپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  یددع  نتراک 6  لدم 801   20x30 cm زیاس یکیتسالپ  سنج  هقبط  یروتینام 1  ریز  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  دیرخ  هجو  تخادرپ  .دشابیم  هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  .ددع  دادعت 100 هب  راد  وشک  یکیتسالپ  یروتینام  ریز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیس یمیس سوم   سوم سوم - - سوم دپدپ   یمیس - - یمیس رتویپماک   رتویپماک دروبیک   دروبیک ناونع : : ناونع 282282

راد راد وشک   وشک یکیتسالپ   یکیتسالپ یروتینام   یروتینام ریز   ریز ناونع : : ناونع 283283

ITIT مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 284284

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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رابدور ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 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

6317383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IT مالقا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095581000020 زاین :  هرامش 

رابدور ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یناهرب روپ  یلق  دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-500662 لدم  GB 8 هنایار مر  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

مرخ ناگرزاب  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 3/06 شزادرپ تعرس   i3-540 BOX لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  گنژاوآ  هدننک  هضرع  عجرم   GIGABYTE یتراجت مان   PA65 لدم  Intel دربردام الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

کیرتکلا ردب  تکرش  زا  ابیشوت   p9 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   FARASOO یتراجت مان   FCM6140 لدم سوم  دربیک و  تس  الاک :  مان 
تس 8 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
عجرم باتفآ  ناریوصت  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  زنیرکسا  تیلا  یتراجت  مان   ES300A لدم  300x300 cm زیاس روتکژورپ  ریوصت  شیامن  دربراک  یقرب  هدرپ  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  باتفآ  ناریوصت  اترآ  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
نیرآ شیدنا  دامن  هدننک  هضرع  عجرم   XEROX یتراجت مان  دیفس 5325  هایس و  نکسا  تنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات   ADVANTECH یتراجت مان   1960051701N001 لدم هنایار   CPU هدننک کنخ  لماک  نف  الاک :  مان 
تس 8 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

رابدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  رد  یتساوخرد  مالقا  لماک  تاصخشم  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  یاه  دک  ناریا  زا  .دشابیم  یمازلا  تسویپ  مرف  دات  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  رب  لمح  هنیزه  یتناراگ و  یاراد  یتسیاب  مالقا  یمامت  .دشابیم 

4461614877 یتسپ :  دک  ارسداد ،  بنج   - رازاب طسو   - رابدور رابدور ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34625313-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34622161-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایرهش یعامتجا  نیمات  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 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

6317435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا لیوحت  سانشراک -  دات  تسا -  همیمض  یتسویپ  کرادم  رد  ینف  تاصخشم  رتنیرپ  - لبیل  هاگتسد  راظتنا -  نلاس  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرامیب

1101091745000415 زاین :  هرامش 
رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یمیلس زیزع  هدننک  هضرع  عجرم   ZONTEN یتراجت مان   FQ-320 لدم رتنیرپ  نک  عمج  لبیل  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
یوایح هیده  هدننک  هضرع  عجرم   YESTECH یتراجت مان   PH16 لدم  in 50 زیاس  LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس  یتناراگ و 10  لاس  یاراد 1  هاگتسد  تسا - یمازلا  لخاد  تخاس  یناریا و  تسا -  هدش  باختنا  هنومن  تروصب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب  دهاوخ  هدننک  نیمات  هدهعب  اه  هنیزه  هیلک  عوجرم و  الاک  دات  مدع  تروصرد  تسا .  یمازلا  لاس  تدمب 10  شورف  زا  سپ  تامدخ 

ههام هیوست 1 

3351793131 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راتسرپ - نابایخ  - یرادا کرهش  رایرهش -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6000000-021  ، 65228030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65226741-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ لبیل   لبیل هاگتسد   هاگتسد راظتنا -  -  راظتنا نلاس   نلاس نویزیولت   نویزیولت دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 285285

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یناوخ ) هیبش   ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/02تبون 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

6317444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... و  - all in one  - یصیخشت روتینام  رتویپماک -  سیک  لماش - : یرادربریوصت  یاه  هاگتسد  لاصتا  متسیس  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ( 4  ) ات ( 2  ) یاه لیاف  تاصخشم  اب  تسویپ  ( 1  ) لیاف لماش  یرادربریوصت  یاه  هاگتسد  لاصتا  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا 

.تسا یرورض  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  هئارا ی 
1101092570000173 زاین :  هرامش 

( یناوخ هیبش  ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان   D-S لدم یا  هرقن  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

ناشاک ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

دات مدع  تروصرد.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  لاسرا.تسا  هباشم  دک  ناریا.دوش  یم  دیرخ  یناریا  یالاک  ، یناریا دنرب  دوجو  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  فذح  هب  زاجم  رادیرخ  یتساوخرد  طیارش  تیاعر  مدع  ای  زکرم  نیا  ناسانشراک  طسوت  لوصحم 

8714673453 یتسپ :  دک  یتخت ،  هاگشاب  یوربور  یتشهب - دیهش  نابایخ  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55460199-031  ، 55460180-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55441170-031 :: 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

رگپاچ 63150375  - روتینام 7  - هحفص 205)سیک 25 روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6315084 ( روتینام پات و  پل  یرتویپماک (  تازیهجت  هحفص 205)دیرخ  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دشاب6315346 یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تاصخشم  قبط  هحفص 205)روتینام  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یا6315459 هنایار  تازیهجت  ریاسو  پیت 1  هنایار  هاگتسد  هحفص 205)دیرخ 15  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6315511 ینف  تاصخشم  قباطم  چنیا  روتینام 24  دشاب  یم  هباشم  دک  هحفص 205)ناریا  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هباشم6315522 دک  ناریا   GPLUS چنیا روتینام 22  هاگتسد  هحفص 205)دیرخ 40  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یلارت6315563 هیاپ  اب  رامیب ،  یطایح  مئالع  روتینام  هحفص 205)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

 ...  ... وو  -  - all in oneall in one  - - یصیخشت یصیخشت روتینام   روتینام رتویپماک -  -  رتویپماک سیک   سیک لماش - : - : لماش یرادربریوصت   یرادربریوصت یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد لاصتا   لاصتا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 286286

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

دک6315608 ناریا  تسویپ (  ینف  تاصخشم  لودج  تساوخرد و  قباطم  گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  6
 .( دشاب یم  دیئات  دروم  زین  هباشم  یالاک 

هحفص 205) روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ددع6315615 10 دادعت هب  هحفص 205)روتینام  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنایار6315688 تازیهجت  هحفص 73)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

اب6315862 لمح  هنیزه  تسویپ / تسیل  طیارش و  قباطم  سوام  / دروبیک / روتینام / سیک متیآ   4
دوش یفرعم  شورف  سانشراک  / دوش همیمض  روتکاف  شیپ  هدنشورف /

هحفص 205) روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رتنیرپ6315885 جنیا -  سالپ 22  یج  هحفص 205)روتینام  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دیلک6315886 هحفصو  سوم.روتینام   . سیک لماش  لماک  هحفص 205)رتویپماک  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 205)روتینام6315900 روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6315928SOLAR بصن هارمه  هب  رورس  یور  رب  یزادنا  هار  گنیروتینام و  سیورس  سنسیال  هیهت 
WINDS

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6316161( روتینام / سیک الاک ( هحفص 205)حرش  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لک6316171 هرادا  سوم )  دروبیک ــ  روتینام ـــ  سیک ـــ  یا (  هنایار  متسیس  ددع  دیرخ 12 
یکشزپ تازیهجت 

هحفص 205) روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

گنیروتینام6316290 متسیس  تاعطق  ددع  هحفص 44)دادعت 72  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لیاف6316316 رد  تاحیضوت  تاصخشم.ددع و  1 روتیناموددع 6 لماک سیک.هباشم  دک  ناریا 
زا سپ  هتفه  ود  هیوست  .IT دحاو دات  هب  زاین.یتکرش  ریغ  یلصا  یتناراگ  امتح.یتسویپ 

لیوحت

هحفص 205) روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6316466 لیاف  تاصخشم  قبط  ید  یا  لا   - هحفص 205)روتیناما روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6316503LCD روتینام هنایار - دربردام  - هنایار وی  یپ  یس  - هنایار هحفص 201)سیک  توص  ( توص

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6316587USB لوط شیازفا  لباک  لباک HDMI و  یتعنص و  هحفص 205)روتینام  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

تسویپ6316628 تاصخشم  حرش و  قبط  نژیو  سکیا  چنیا  روتینام 22  هاگتسد  هحفص 205)دیرخ 50  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رنکسا6316649 هکبش ، رگپاچ  هربراک ، کت  رگپاچ  میس ، اب  دروبیک  چنیا ، هحفص 205)روتینام 22  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6316780VP228 لدم  GAMING چنیا هحفص 205)روتینام 21.5  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دروبیک6316810 سوم و  روتینام و  دراه و  هحفص 205)رتویپماک و  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگتسد6316824 روتینام 5  هاگتسد و  رتویپماک 3  لماک  هحفص 205)سیک  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یاه6316890 متسیس  یاه  رازفا  مرن  تازیهجت و  تشادهگن  ریمعت و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
گنیروتینام

هحفص 10) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یمیس6317051 سوم  سوم - دپ  یمیس - رتویپماک  هحفص 205)دروبیک  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

راد6317160 وشک  یکیتسالپ  یروتینام  هحفص 205)ریز  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6317383IT هحفص 205)مالقا روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یگدروخ6317394 شیاپ  گنیروتینام و  تازیهجت  هحفص 10)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رتنیرپ6317435 لبیل  هاگتسد  راظتنا -  نلاس  نویزیولت  هحفص 205)دیرخ :  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتینام6317444 رتویپماک -  سیک  لماش - : یرادربریوصت  یاه  هاگتسد  لاصتا  متسیس  تازیهجت  نیمات 
 ... و  - all in one  - یصیخشت

هحفص 205) روتینام  ( روتینام
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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

6315336 . تسویپ مالعتسا  گرب  قبط  تازیهجت  اب  هتسبرادم  نیبرود  ددع  دیرخ 25  هحفص 130)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

.هتسبرادم6315365 نیبرود  هاگتسد  یرادهگن 120  هحفص 130)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتسویپ6315492 تسیل  ربارب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 107)تساخورد  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم6315543 هحفص 130)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم6316094 یاه  نیبرود  یتظافح  متسیس  هحفص 130)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تاقلعتم6316827 یتراظن و  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 130)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم6316848 نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  راد -  لرتنک  ریگدزد  متسیس  هحفص 130)دیرخ :  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتظافح6317127 یا و  هنایار  هکبش  هعسوت  ینابیتشپ و  هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 24)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6316127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تامازلا   تامازلا وو   تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم تاسلج   تاسلج نلاس   نلاس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 287287
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تسویپ لیاف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  تاسلج  نلاس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000293 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
VIDEOWALL هدنزاس عجرم   VIDEOWALL SMD LED HIGREEN یتراجت مان   videowall SMD LED لدم  16x32 cm زیاس یتعنص  رگشیامن  الاک :  مان 

قیقحت ناروآون  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SMD LED HIGREEN
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   SH-PAWS6064 لدم یراوید  وگ  دنلب  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   SH-APS550P لدم  W 350 ناوت یکمک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   SH-450P لدم هدننک  تکرش  سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 

هاگتسد 21 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ریهش کینورتکلا  ناس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   ECM-HST1 CE7 لدم نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
ایوپ هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SENNHEISER هدنزاس عجرم   SENNHEISER یتراجت مان   EW-112PG4 لدم  HF یا هقی  نوفورکیم  الاک :  مان 

نیبوژ حرط 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

متسیس 1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ظفح باستحا  نودب  یتسیاب  هدش  مالعا  تمیق   ( هزور لیوحت 45  ازخا 103 -  دک  هنازخ 20/05/1404 - دانسا   ) هنازخ دانسا  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ددرگ یم  مالعا  تیفیک  نیمات  تمیق و  نیرتمک  ساسا  رب  هدنرب  ددرگ و  جرددشاب  یم  دصرد  هنایلاس 15  هک  دیرخ  تردق 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سنارفنک نوفورکیم   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6316127 لیاف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  تاسلج  نلاس  تازیهجت  هحفص 230)دیرخ  سنارفنک  ( سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6315297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مارتحا  مالس و  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
asus r565 ep-bq447 بات بل 

تاصخشم
کیفارگ 2 ،ssd 512 دراه مر 8 ، ،corei5

1201003912001348 زاین :  هرامش 
اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

مارتحا  مالس و  اب  - 
asus r565 ep-bq447 بات بل 

تاصخشم
کیفارگ 2 ،ssd 512 دراه مر 8 ، ،corei5

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اسف -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لیوحت  لحم  دشاب -  روتکاف  ییاهن  تمیق  هناماس  رد  هدش  جرد  تمیق  ددرگ -  تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 09371392424

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53356303-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 کیفارگ   کیفارگ ،،ssdssd  512512 دراه دراه ، ، 88 مرمر   ،،corei5corei5 تاصخشم   تاصخشم   asus  r565 ep-bq447asus r565 ep-bq447  بات بات بلبل   مارتحا   مارتحا وو   مالس   مالس اباب   ناونع : : ناونع 288288

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 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

6315897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003362000181 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

52251631-071  ، 52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: 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

هناخراک6314714 یریوصت  شیاپ  متسیس  هتسب و  رادم  یاه  نیبورد  دیرخ  یادنا و  هار  بصن و 
تلافسآ

هحفص 130) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هربراک6314907 ینامزاس 800 هتفرشیپ  رازفادب  هحفص 26)دض  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دات6315047 لیوحت و  زا  دعب  تخادرپ.یتسویپ  یاه  لیاف  قباطم  اضف  عماج  رازفا  مرن  دیرخ 
.تفرگ دهاوخ  تروص  هطوبرم  سانشراک 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

زکرمتم6315194 هناماس  رازفا  مرن  ینابیتشپ  ینف و  تامدخ  نیکرتشم و  هب  ییوگخساپ  روما  ماجنا 
هناماس دادما -  مایپ  زکرم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6315297512 دراه مر 8 ، ،corei5 تاصخشم  asus r565 ep-bq447 بات بل  مارتحا  مالس و  اب 
کیفارگ 2 ،ssd

هحفص 231) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتسویپ6315847 لیاف  تاصخشم  قباطم  یکسرپسک  رازفا  هحفص 26)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هخسن6315877 یهاگشیامزآ 20  تیفیک  نیمضت  رازفا  هحفص 26)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رتویپماک رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 289289

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

سوریو6315884 هحفص 26)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنسحلا6315890 ضرق  قودنص  رازفا  هحفص 26)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رتویپماک6315897 هحفص 231)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتایح6315904 تخاسریز  یزاس  نما  هحفص 26)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6316060 تاصخشمو  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 130)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هب6316411 طوبرم   PMS متسیس ضیوعت  ای  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یناسرزورب  یجنس  ناکما 
کی زاف  ییایرد  یوکس   GTG

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6316499VRealize Operations Manager رازفا هحفص 26)مرندیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یاه6316890 متسیس  یاه  رازفا  مرن  تازیهجت و  تشادهگن  ریمعت و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
گنیروتینام

هحفص 10) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قرب6316920 عیزوت  هکبش  نویساموتا  اداکسا  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  هحفص 10)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

زکرم6316960 زکرمتم  هناماس  رازفا  مرن  ینابیتشپ  ینف و  تامدخ  نیکرتشم و  هب  یئوگخساپ  روما  ماجنا 
هناماس 194 - دادما مایپ 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یلام6317024 عماج  متسیس  هحفص 26)یناسرزورب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رازفا6317187 مرن  تیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  هحفص 5)یبایزرا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یمدرم6317325 طابترا  یایوگ  هحفص 26)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کینورتکلا6317431 یاه  نومزآ  تالاوس  کناب  هناماس  هحفص 26)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رازفا6317433 مرن  تیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  هحفص 5)یبایزرا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) 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

کینورتکلا6314819 تظافح  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  نیمات  هحفص 130)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یلک6316297 تمیق  ًافطل  * یتسویپ تاصخشم  * یزکرم نامخاس  یریوصت  تراظن  متسیسرورسدیرخ 
 . یتسویپ تاحیضوت  همیمض و  تامازلا  قباطمروتکاف  شیپرد 

هحفص 130) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یریوصت6317016 تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 24)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6316778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hdmi یرتم لباک 15  یزیمور و  لنپ  یفقس و  هیاپ  یقرب 2/5 و  هدرپ  هارمه  هب   X49 نوسپا روتکژرپ  وئدیو  هاگتسد  کی  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب  KNET

1201001036000675 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

هار بصن و  هارمه  هب   hdmi KNET یرتم لباک 15  یزیمور و  لنپ  یفقس و  هیاپ  یقرب 2/5 و  هدرپ  هارمه  هب   X49 نوسپا روتکژرپ  وئدیو  هاگتسد  کی  هیهت  - 
ربتعم یلصا و  هلاس  کی  یتناراگ  یزادنا و 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لقن و  لمح و  هنیزه   . دشاب یم  یمازلا  قوف  تاصخشم  حرش  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخ  فذح  نیمات  دنیآرف  زا  تکرش  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع 

 : 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

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6316587USB لوط شیازفا  لباک  لباک HDMI و  یتعنص و  هحفص 205)روتینام  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لنپ6316778 یفقس و  هیاپ  یقرب 2/5 و  هدرپ  هارمه  هب   X49 نوسپا روتکژرپ  وئدیو  هاگتسد  کی  هیهت 
hdmi KNET یرتم لباک 15  یزیمور و 

هحفص 236) روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

hdmihdmi یرتم   یرتم   1515 لباک   لباک وو   یزیمور   یزیمور لنپ   لنپ وو   یفقس   یفقس هیاپ   هیاپ وو     2 /52/5 یقرب   یقرب هدرپ   هدرپ هارمه   هارمه هبهب     X49X49  نوسپا نوسپا روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد کیکی   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
KNETKNET

290290
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

6315850EPSON EBL200 روتکژرپ اتید  یرادربملیف DJI Mavic 2pro Combo و  نیبرود  دیرخ 
SW

هحفص 24) نیبرود  ( نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رنکسا6316270 کر و  - روتکژرپ هحفص 164)اتید  روتکژرپ  ( روتکژرپ اتید   اتید

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6317383IT هحفص 205)مالقا روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6317130 ( لاووئدیو  ) هدرتسگ شیامن  هحفص  یارجاو  بصن  ، هحفص 102)دیرخ لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات
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