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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

140 1140 1 دنفسا   دنفسا هبنش  33   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   295,060هکس , 000295,060 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما415,490415,490رالد تاراما مهرد   134,930134,930مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   270هکس , 040 , 000270 , 040 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس345,600345,600رالد سیئوس کنارف   546,600546کنارف ,600

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 155,000هکس , 000155,000 , اداناک000 اداناک رالد   381رالد ,300381 ناتسبرع300, ناتسبرع لایر   135,410135,410لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 103,500هکس , 000103,500 , وروی000 ,525وروی 120525, ژورن120 ژورن نورک   ,49نورک 10049, 100

رایع رایع   1818 یالط   24,030یالط , 00024, 030 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   612دنوپ ,220612 نپاژ220, نپاژ نینی   دصکی   376,020376دصکی ,020

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
((2727))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 150150))
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( یهگآ دادعت 15  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 36  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 10  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 73

( یهگآ دادعت 23  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 29  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

( یهگآ دادعت 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

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

( یهگآ دادعت 18  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

( یهگآ دادعت 7  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 130

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

( یهگآ دادعت 14  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

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

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 139

( یهگآ دادعت 16  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 139

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 149
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 149

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 151

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 151

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 152

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

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

دیدجت ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون 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

6318574 :: 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

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

دیدجت مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 19  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 11  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319240 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 16  ات   - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  تیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  یبایزرا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 137 اهدادرارق  ییارجا  روما  هرادا  ینابتشیپ -  روما  هرادا  لوا -  هقبط   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 11

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 22
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نارهت هقطنم 22  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 30 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم زورعبنم تدم 10  هب  یهگآ  رشن  خیرات  زا  دانسا  هئارا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناونع رد 2  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نک  لامتل  یلگنج  ناتسوب  هرامش 6  هناخ  هیفصت  باسپ  لاقتنا  یاه  پمپ  تالاصتا و  هلول ، دیرخ  - 

ماخ بآ  تشادرب  دنمشوه  هناماس  دیرخ  - 

- دشاب یم  یمازلا  نارهت  یرادرهش  تیاس  رد  تامدخ  ناگدنهد  هئارا  الاک و  ناگدننک  نیمات  هناماس  زا  ربتعم  یکینورتکلا  تراک  ندوب  اراد  نینچمه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهع هب  یهگا  هنیزه  دک 222 -  نهآ  هار  کرهش  هبعش  رهش  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب 

روما هقطنم 22 ، یرادرهش  کی  هرامش  نامتخاس  یرقاب ، دیهش  کرهش  برغ ،) تمه  یزارخ  دیهش  هارگرزب  تاداهنشیپ و  لوبق  دانسا و  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
اهدادرارق

:: نفلت :: business.tehran.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینام6318813 متسیس  رازفا  مرن  تازیهجت و  تشادهگن  ریمعت و  هحفص 6)تامدخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یاهمتسیس6319009 تاعالطا و  یروانف  هزوح  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  یربهار  هژورپ  یراذگاو 
یریوصت تراظن 

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ماخ ماخ بآبآ   تشادرب   تشادرب دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ هناخ -  -  هناخ هیفصت   هیفصت باسپ   باسپ لاقتنا   لاقتنا یاه   یاه پمپ   پمپ وو   تالاصتا   تالاصتا هلول ، ، هلول دیرخ   دیرخ لماش   لماش ناونع   ناونع   22 ردرد   ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 152 ھحفص 6 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6318813 :: هرازه هرازه تعاس 9/30دکدک    - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

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

05137072209 :: نفلت :: www.nigc-khrzirنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شاخ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KCCOT-1401/24-1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/12/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6318845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  « WEG روترونیا تینوی  هاگتسد  دیرخ 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رتکد نادیم  نادهاز   021-42147777: نفلت یتسیدک 1569646611  کالپ 69  ( 2  ) هشیدنا  ) سدق دیمح  دیهش  هچوک  یلامش -  یدرورهس  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ
یتسپدک شاخ  نامیس  تکرش  یروهمج  راولب  یباسح 

054-33294518: نفلت  9816893574

054-33723761: نفلت  9889138244: یتسپدک شاخ  نامیس  هناخراک  شاخ  ناتسرهش  هناخراک 

05433723761-05433294518-02142147777 :: نفلت :: www.khashcement.comنفلت 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

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن وو   تازیهجت   تازیهجت تشادهگن   تشادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 44

WEGWEG روترونیا   روترونیا تینوی   تینوی هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 152 ھحفص 7 
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ناریا یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون 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 مالعتساعبنم تفایرد  زور  نیرخا  زا  سپ  زور   14  - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یفیک یبایزرا 

6319266 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005850000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:45عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6318390 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  هصقانم  دانسا  قبط  درونجب  همئالا  نماث  ناتسرامیب  قیرح  ءافطا  متسیس  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلامش  ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ  هصقانم  دانسا  قبط  درونجب  همئالا  نماث  ناتسرامیب  قیرح  ءافطا  متسیس  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
13,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,300,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ردام و نادیم  لصف  دح  یبرغ -  ینیمخ  ماما  نابایخ  درونجب -  یلامش -  ناسارخ   ، 9413933874 یتسپ :  دک  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یلامش ناسارخ  ناتسا  نامرد  تیریدم  تلود . 

:: 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

computerize torque/turn/time monitoringg systemcomputerize torque/turn/time monitoringg system  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 66

درونجب درونجب همئالا   همئالا نماث   نماث ناتسرامیب   ناتسرامیب قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 152 ھحفص 8 
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6318801 :: 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

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

نیوزق یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  رشن  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک  تاقلعتم  تازیهجت و  هارمه  هب  رایس  هداد  زکرم  یزادنا  هار  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 300.000.000.000 

دشاب یم  هدنرب  هدهعرب  یهگا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02833361227 :: نفلت :: SETADIRAN.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

کیتاموتا کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس هعسوت   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ،  ،  ریمعت ناونع : : ناونع 88

لماک لماک تاقلعتم   تاقلعتم وو   تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   رایس   رایس هداد   هداد زکرم   زکرم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 152 ھحفص 9 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319551 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مزاول اب  هارمه  نادهاز  ناتسرهش  داهج  کرهش  رهش  نامرآ   FTTH ربیف حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 664.397.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادتا ینابیتشپ و  هرادا  ناتسچولب  ناتسیس و  هقطنم  تارباخم  نارادساپ  نادیم  هاگشناد  نابایخ  نادهاز   :: سردآ سردآ

05431118088 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

05431118731 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ب م / - 1401/32 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/12/2  دانسا  تفایرد   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم تعاس 13:30عبنم  - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاناک یکاخ و  یرون  لصفم  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ هب  طوبرم  یاه  هنیزه  هیلک  یهگآ -  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  دقن  هجو  ای  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  لایر  هدرپس 2.534.350.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یتسپ  دک  یداصتقا و  هرامش  یاراد  تسیاب  ناگدننک  تکرش  دشاب - یم  هصقانم  ناگدنرب  هدنرب  هدهع  رب  اه 

ناردنزام هقطنم  تیریدم  سردم  نابایخ  لباب   - ناردنزام : رازگ هصقانم  هاگتسد  یناشن   :: سردآ سردآ
ناردنزام هقطنم  تیریدم  هناخریبد  سردم  نابایخ  لباب -  تاکاپ  لیوحت 

01132362241 :: نفلت :: mn.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

01132331221 :: 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

ود6318574 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

یریوصت6319093 شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  هحفص 14)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رازفا6319240 مرن  تیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  هحفص 5)یبایزرا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

مزاول مزاول اباب   هارمه   هارمه نامرآ   نامرآ   FTTHFTTH  ربیف ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010

یلاناک یلاناک وو   یکاخ   یکاخ یرون   یرون لصفم   لصفم عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 152 ھحفص 10 
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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

دیرخ6319566 هناخ -  هیفصت  باسپ  لاقتنا  یاه  پمپ  تالاصتا و  هلول ، دیرخ  لماش  ناونع  رد 2 
ماخ بآ  تشادرب  دنمشوه  هناماس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کیفارت لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095005000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6318386 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس  گنربش 10  اب  یلیر  عون  زا  ریسم  یامنهار  یاهولبات  هیاپ و  یرادهگن  ریمعت و   ، بصن  ، هیهت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هلاس  گنربش 10  اب  یلیر  عون  زا  ریسم  یامنهار  یاهولبات  هیاپ و  یرادهگن  ریمعت و   ، بصن  ، هیهت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
29,999,336,320 یلام :  دروآرب 

لایر   1,499,966,816 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرهش کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هناخریبد  لیوحت  هصقانم  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  تسیاب  یم  راک  عاجرا  دنیآرف  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ  سدقم  دهشم 
14:30 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 ، کیفارت لقن  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا ، نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  ، 9166997631 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سدقم دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  فکمه ، هقبط 

:: 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

هلاس هلاس   1010 گنربش   گنربش اباب   یلیر   یلیر عون   عون زازا   ریسم   ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات وو   هیاپ   هیاپ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت  ، ، بصن بصن  ، ، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 1212

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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کیفارت لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095005000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6318389 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم  هیاپ و  هارمه  هب  لیردراگ  تاریمعت  یروآ و  عمج  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاقلعتم  هیاپ و  هارمه  هب  لیردراگ  تاریمعت  یروآ و  عمج  بصن و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
48,100,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,405,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرهش کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هناخریبد  لیوحت  هصقانم  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  تسیاب  یم  راک  عاجرا  دنیآرف  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ  سدقم  دهشم 
14:30 تعاس : 1402/03/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 ، کیفارت لقن  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا ، نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  ، 9166997631 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.سدقم دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  فکمه ، هقبط 

:: 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

زیربت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 14هرامش  - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یدازآ رصع   :: عبنم تعاسات 10عبنم خیرات 1401/12/10  زا   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319249 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/12/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  ناونع   2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یغالبا یاه  لحم  ریاس  جکرک و  یلصا  نابایخ  اه و  یدورو  جکرک و  نادرگربرود  نارهت  هداج  یزاس  نمیا  هژورپ 

یغالبا یاه  لحم  ریاس  جکرک و  یلصا  نابایخ  اه و  یدورو  جکرک و  نادرگرب  رود  نارهت  هداج  رد  یکیفارت  درس  یئزج و  ود  گنر  هژورپ 

یرادهار اب  یربارت  هار و  ای  هینبا  هتشر  رد  لقادح 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دشاب یم  زیربت  یرادرهش  نامتخاس  یبونج -  راز  هلال  شبن  یدازآ -  نابایخ  رد  عقاو  زیربت  یرادرهش  هسلج  قاتا  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.M.Tabriz.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

تاقلعتم تاقلعتم وو   هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   لیردراگ   لیردراگ تاریمعت   تاریمعت وو   یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1313

یکیفارت یکیفارت درس   درس وو   یئزج   یئزج ودود   گنر   گنر یزاس - - یزاس نمیا   نمیا هژورپ   هژورپ هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع ودود   ناونع : : ناونع 1414

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس یسدنهم 7  هدر  گنریش  هرچاپکی و  قرو  اب  یتاعالطا  عون  زا  ریسم  یامنهار  یاهولبات  تاریمعت  حالصا و  بصن  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir- www.rrk.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

زیربت هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094694000048 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6320152 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یغالبا  تالحم  ریاس  رانکیاچ و  رکاذ ،  نادیهش  ، ناجیابرذآ راولب   ، یکیفارت درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  راهچ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یغالبا تالحم  ریاس  رانکیاچ و  رکاذ ،  نادیهش  ، ناجیابرذآ راولب   ، یکیفارت درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/03/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا نواعت  راک و  هرادا  بنج  ناجیابرذآ -  نابایخ  زیربت -   ، 5183875343 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

هلاس هلاس یسدنهم  77   یسدنهم هدر   هدر گنریش   گنریش وو   هچراپکی   هچراپکی قرو   قرو اباب   یتاعالطا   یتاعالطا عون   عون زازا   ریسم   ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات تاریمعت   تاریمعت وو   حالصا   حالصا بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 152 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FBS-9830047 :: یهگآ یهگآ هرامش   یفیکهرامش یبایزرا  ناوخارف  تبث  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دنمرنه  :: عبنم تفایردعبنم تلهم  ماجنا  زا  سپ  زور   20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6318763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

X-RAY هاگتسد کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر همان 1.605.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 12 دازکاخ  نابایخ  جروت  یشیرق  دیهش  نابایخ  سردم  عطاقت  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

23942613 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6319448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  یلم  کناب  هبعش  یدالوف 16  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

X-RAYX-RAY هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

هبعش هبعش   1616 یدالوف   یدالوف هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1818

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یر ناتسرهش  هیوفاشف  شخب  عباوت  زا  ناویز  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091254000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6318409 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتسور  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصنو و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یر  ناتسرهش  هیوپاشف  شخب  ناویز  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

هیوفاشف شخب  یر  ناتسرهش  عباوت  زا  ناویز  اتسور  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصنو و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
دشاب  یم  یکلم  رتاهت  تروص  هب  یتخادرپ 

35,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  ردا  دابا  نسح  دک 818  ینیمخ  ماما  هبعش  یلم  کناب  باسح 0106946614009  هرامش  هب  یزیراو  شیف  همان و  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

17:00 تعاس : 1401/12/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناویز یاتسور  ینیلک  خیش  نابایخ  دابآ )  نسح  هیوفاشف (  شخب  یر -  ناتسرهش   - نارهت  ، 1835147555 یتسپ :  دک  یر ،  رهش :  نارهت ،  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

 - نارهت دالیم  جرب  هعومجم  رادرب  هرهب   ) نارهت دالیم  جرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( نارهت یرادرهش  هب  هتسباو 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم مودعبنم تبون  یهگآ  رشن  خیرات  زا  زور  هد  دانسا  هئارا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روطب ار  نارهت  دالیم  جرب  هعومجم  یریوصت  تراظن  یاهمتسیس  تاعالطا و  یروانف  هزوح  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  یربهار  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تقوم

یسمش  هام  دادرارق 12  تدم 
لایر دروآرب 40.000.000.000 

نامزاس زا  اتفا  هناورپ  هئارا  روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  رابتعا  یاراد  یدنب  هبتر  همانیهاوگ   ) حالصیذ عجارم  زا  زوجم  ذخا  ندوب و  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هب لایر  غلبم 5.000.000  دانسا  دیرخ  یعامتجا - هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ربتعم  یراگنامیپ  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هئارا  ...و -  ناریا  تاعالطا  یروانف 

هبعش رهش  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  لایر  غلبم 2.000.000.000  هدرپس  دک 529 -  اشیگ  هبعش  رهش  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  یراج  باسح 
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  ره  هنیزه  یکناب -  همان  تنامض  ای  دک 240  داژنکاپ 

یتنس ناروتسر  بنج  نارهت  دالیم  جرب  یصاصتخا  رذگرانک  قرش  تمه  یدورو  یرون  هلا  لضف  خیش  هارگرزب  : تاداهنشیپ لوبق  دانسا و  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  یقوقح و  هرادا  مود ، هقبط  یرادا ، نامتخاس 

8585 :: 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 شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1919

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف هزوح   هزوح یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یربهار   یربهار هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 152 ھحفص 15 
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ناتسغاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/12/03هرامش زا   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319093 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسغاب رهش  یریوصت  شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  هژورپ  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 312/000/000/000  غلبم 

لایر   15/600/000/000 نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 3/500/000  دیرخ  غلبم 

ربتعم همانیهاوگ  کیتامروفنا و  یاروش  یرتویپماک  یاهتکرش  یدنب  هقبط  حرط  رد  هبتر 2  لقادح 

اهدادرارق روما  ناتسغاب  یرادرهش  یلصا  مود  هلال  نابایخ  جع ،)  ) رصعیلو راولب  هر ،)  ) ینیمخ ماما  راولب  ناتسفلاب  رایرهش ،  :: سردآ سردآ

02165238006 :: نفلت :: baghestan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/31 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش زا  یلا  زا 1401/12/3  دانسا  تفایرد   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
لیطعت یاهزور  اه و  هبنش  جنپ  زا  ریغ  هب  زور  ره  یلا 12 

ناریا  :: عبنم زورعبنم ره  یلا 13  تعاس 8  زا  یلا  زا 1401/12/3   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
لیطعت یاهزور  اه و  هبنش  جنپ  زا  ریغ  هب 

6319154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرخ هاگشاب 15  رد  هتسبرادم  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  یشک  لباک  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تروص هب  لایر  نیمضت 659.136.335  تراجت -  کناب  بعش  زا  یکی  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  لایر  غلبم 2.000.000  دانسا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب همان  تنامض  ای  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  یزیراو  شیف 

هورگ یزادرپراک  هرادا  متفه -  هقبط  تراجت - کناب  یسدنهم  تاکرادت و  روما  تیریدم  نامتخاس  یردنکسا  باون و  نیب  یدازآ  نابایخ  نارهت  : یناشن  :: سردآ سردآ
اهدادرارق 2 یسانشراک 

66922201 - 66903774 :: نفلت :: iets.mporg.ir TEJARATBANK.Irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2 12 1

هاگشاب هاگشاب ردرد   هتسبرادم   هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یشک   یشک لباک   لباک تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2222
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یر ناتسرهش  هیوفاشف  شخب  عباوت  زا  ناویز  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ز/ش/1468 یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش رشن  زا   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6319494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت شیاپ  یاهنیبرود  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09122079525 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت یرادناتسا   :: 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

6318439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تسیل  قبط  هدش  جرد  طیلرش  اب   SMG سیورس سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004180000098 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

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

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

 ، تسویپ تسیل  قبط  هدش  جرد  طیلرش  اب   SMG سیورس سنسیال  دیرخ   ، دوش یرازگراب  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  تادنتسم  کرادم و  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519997113 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  بنج.نامداد  دیهش  راولب.اقیرفآ  راولب.نیتناژرآ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84691111-021  ، 84691718-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88646783-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ یاهنیبرود   یاهنیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

SMGSMG سیورس   سیورس سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424
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لوفزد یعامتجا  نیمات  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 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

6318509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095862000182 زاین :  هرامش 

لوفزد یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  زیدناش  وترپ  ناوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   THB-EIP لدم یناتسرامیب  یرارطضا  دک  مالعا  هناماس  یطابترا  عماج  متسیس  الاک :  مان 

زیدناش وترپ  ناوت 
هاگتسد 16 دادعت : 

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

هار بصن.یکمایپ  یریگ و  شرازگ  هناماس  ازجم  لنپ  اب 16  هارمه  یزکرم  لینپ  سلریاو  دک  نالعا  متسیس  .هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یدرک سدنهم   09361291669 .دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  .دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعرب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه.یزادنا 

6176944487 یتسپ :  دک  رتشوش ،  لوفزد  هداج  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42276500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42276500-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  ریاشع  روما  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 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

6318569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  تیاسبو  یسیون  همانرب  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003649000076 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیون نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  هنایار  نیون  نیرآ  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  تیاس  بو  یحارط  ینامزاس و  لاترپ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  قبط  تیاسبو  یسیون  همانرب  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813191 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  تثعب ، یرادا  کرزب  عمتجم  لیبدرا ، لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33741192-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33741191-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2525

تیاسبو تیاسبو یسیون   یسیون همانرب   همانرب وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2626
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6318612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ رد  جردنم  دافم  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  سنسیال  هارمه  هب   Sophos XGS4300 لاوریاف هاگتسدکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم 64573086 سانشراک  اب  سامت  دادرارق ،  سیون 

1101001017000822 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان   XG650 لدم لاوریاف   UTM هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

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

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

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

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال هارمه   هارمه هبهب     Sophos XGS4300Sophos XGS4300 لاوریاف   لاوریاف هاگتسدکی   هاگتسدکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727
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زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  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 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6318720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود زاف  ناونع  هب  دیدج  یرامآ  ملق  ماجنا 67  و  دوجوم ) زاف   ) سوهرواتید کی  زاف  یناسر  زور  هب  بیع و  عفر  دوبهب ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش یرادرهش  سوهرواتید 

1101096920000002 زاین :  هرامش 
زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرامآ ملق  ماجنا 67  و  دوجوم ) زاف   ) سوهرواتید کی  زاف  یناسر  زور  هب  بیع و  عفر  دوبهب ، روظنم  هب  هداد  هرابنا  یحارط  تهج  راکنامیپ  باختنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاریش یرادرهش  سوهرواتید  ود  زاف  ناونع  هب  دیدج 

7134834689 یتسپ :  دک  زاریش ،  یرادرهش  اواف  نامزاس  نیربدلخ -  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یتشهب -  دیهش  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332488-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332353-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوهرواتید سوهرواتید ودود   زاف   زاف ناونع   ناونع هبهب   دیدج   دیدج یرامآ   یرامآ ملق   ملق ماجنا  6767   ماجنا وو   دوجوم ) ) دوجوم زاف   زاف  ) ) سوهرواتید سوهرواتید کیکی   زاف   زاف یناسر   یناسر زور   زور هبهب   وو   بیع   بیع عفر   عفر دوبهب ، ، دوبهب ناونع : : ناونع 2828
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ناتسدرک ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6319018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربراک شیوداپ 195  سوریو  یتنآ  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003415000095 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
طابترا اریو  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  باق  یدنب  هتسب  عون   Ultimate DVD هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ایوپ سراپ 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/06 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هربراک شیوداپ 195  سوریو  یتنآ  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616667959 یتسپ :  دک  نادمه ،  - جدننس هار  سیلپ  رتمولیک 1  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33415231-087  ، 33383701-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33383706-087 :: 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   195195 شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2929
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 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

6319338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  هدافتسا  تهج  FORTIGATE100F وfortigate300E یرازفا تخس  لاوریاف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  ( تسه هباشم  دک  ناریا  ) رهشوب

1101095166000338 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   Fortigate لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
برغ یروآ  نف  ربا  هدننک  هضرع  عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-60F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهشوب ناتسا  لیوحت  لحم  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  - دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  - ددرگ دیق  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسابع سامت 09171788667  هرامش  - دیحوت ناتسرامیب  مج  ناتسرهش 

7558174946 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  مج ،  ناتسرهش  رهشوب ،  ناتسا  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37623174-077  ، 37623003-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37625136-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا تخس   تخس لاوریاف   لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030
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نارهت ناتسا  دابا  ربکا  رهش  میسن  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6319664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ کرادم  حرش  هب  داپیس (  هارمه  نیالنآ  بایدر  سا  یپ  یج  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093980000022 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  دابا  ربکا  رهش  میسن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هاگتسد 27 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3766193111 یتسپ :  دک  ریت ،  تفه  نادم  شبن  هر )  ) ینیمخ مما  راولب  رهش  میسن  ناتسراهب  ناتسرهش  ناتسراهب ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56767339-021  ، 56753655-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56753646-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ینهذ  ناوت  مک  نازومآ  شناد  ییادتبا  یناتسبد و  شیپ  هرود  یشزومآ  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003679000683 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یونهد یدمحم  هدئام  هدننک  هضرع  عجرم  یگنهرف  یشزومآ و  هورگ  هدنزاس  عجرم  ییاوقم  هبعج  تشهب  زا  یا  هعطق  یشزومآ   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ینهذ  ناوت  مک  نازومآ  شناد  ییادتبا  یناتسبد و  شیپ  هرود  یشزومآ  هتسب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32308244-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داپیس داپیس هارمه   هارمه نیالنآ   نیالنآ بایدر   بایدر ساسا   یپیپ   یجیج   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3131

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ینهذ   ینهذ ناوت   ناوت مکمک   نازومآ   نازومآ شناد   شناد ییادتبا   ییادتبا وو   یناتسبد   یناتسبد شیپ   شیپ هرود   هرود یشزومآ   یشزومآ هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3232
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مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتنآ هلاسکی  ربتعم  سنسیال  ربراک ، دادعت 310  هب   Corporate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  هلاسکی  ربتعم  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربراک دادعت 80  هب   Corporate هخسن شیوداپ  سوریو 

1101092521000372 زاین :  هرامش 
مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رتویپماک سالیگ  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یا  هقلح  باق 1  لاس  رابتعا 1  تدم  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 2 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم فرط  زا  همانیهاوگ  یاراد  یموب و  تالوصحم  اب  دیرخ  تیولوا  .دشاب  زاگ  یلم  تکرش  تسارح  هیدیئات  یاراد  تسیاب  یم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تفن  تکرش  ( AVL  ) تسیل رودنو  رد  تی  وضع  تفن  ترازو  یغالبا  لمعلاروتسد  هب  هجوتاب  .دشاب  یروهمج  تسایر  اتفا  یدربهار  تیریدم 

7915996489 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  سابعردنب  بانیم  هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32192264-076  ، 33669930-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669922-076 :: 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 هلاسکی   هلاسکی ربتعم   ربتعم سنسیال   سنسیال ربراک ، ، ربراک   310310 دادعت   دادعت هبهب     CorporateCorporate هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی ربتعم   ربتعم سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع
ربراک ربراک   8080 دادعت   دادعت هبهب     CorporateCorporate هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ

3333

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

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

زا 152 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z3ertygpb798q?user=37505&ntc=6319772
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6319772?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک یملع  تسایس  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6319857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  تسویپ  هب  لماک  تاصخشم  تیگ (  یتروف  لاوریاف  رازفا  مرن  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091491000040 زاین :  هرامش 

روشک یملع  تسایس  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون  XGS 107 هنایار هکبش  لاوریاف  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

سوفوس یتراجت  مان  اکرآ  هناماس  نایار  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 1 دادعت : 

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

.دریگیمن رارق  یسررب  دروم  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435894461 یتسپ :  دک  پ 9 ،  دار - یعناق  خ  یبونج - زاریش  - اردصالم - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88036144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88061747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیردیح تبرت  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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6319904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش دجاو  یاهتکرش  هب  ار  هعبات  یاهنامزاس  ودوخ  هداد  زکرمو  یلخاد  هکبش  ینابیشیپ  دراد  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو 

1101030148000187 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تهج دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  یاهتکرش  هب  ار  هعبات  یاهنامزاس  ودوخ  هداد  زکرمو  یلخاد  هکبش  ینابیشیپ  دراد  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یدمحا  سدنهم  هرامش 09154241618  اب  مزال  تاعالطا  بسک 

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52230010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیگ تیگ یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3434

هداد هداد زکرمو   زکرمو یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش ینابیشیپ   ینابیشیپ ناونع : : ناونع 3535
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دمحا ریوب  هیولیکهک و  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6320006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم هباشم  دک  ناریا  " انمض  ، تسویپ تاصخشم  اب  هربراک  سوریو 150 یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003923000065 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  هیولیکهک و  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Core هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هیئارا  " انمض دشابیم  هدننک  نیمات  یدهع  رب  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591867713 یتسپ :  دک  یدرگناهج ،  لته  هاگشناد و  بنج  - نارادساپ نابایخ  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220044-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220044-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا "" انمض انمض  ، ، تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   هربراک   هربراک 150150 سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3636
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6320011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  هب  یتسوخرد  رازفا  مرن  یاهیدنمزاین  اه و  تکرش  طیارش  ) وردوخ یرادهگن  تاریمعت و  تیریدم  عماج  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دامن تقد  افطل 

1101090345000236 زاین :  هرامش 
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس نازاس  رازفا  مرن  یدنب  هتسب  دقاف  تاریمعت  یرادهگن و  عماج  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

تسا یمازلا  تادنتسم  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یریوصت6319613 شیاپ  هحفص 82)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   یتسوخرد   یتسوخرد رازفا   رازفا مرن   مرن یاهیدنمزاین   یاهیدنمزاین وو   اهاه   تکرش   تکرش طیارش   طیارش )) وردوخ وردوخ یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت تیریدم   تیریدم عماج   عماج هناماس   هناماس ناونع : : ناونع
(( دامن دامن تقد   تقد افطل   افطل

3737
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6318725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  ساسا  رب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935001059 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   HUNTER یتراجت مان   atm 10/3 راشف  in 1 زیاس یمگارفاید  لصو  عطق و  مزیناکم  نلیتا  یلپ  سنج   SRV لدم یقرب  یتعنص  ریش  الاک :  مان 

یرون کولب  دواد  قداص  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
دماج یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیزوین  هدنزاس  روشک   AUCOM یتراجت مان   EMX3 لدم  KW 75 ناوت یتعنص  تراتسا  تفاس  روترونیا  الاک :  مان 

هژاریت تراجت 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
قرب نیهب  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   HEGNA یتراجت مان   IVI 3000/3 لدم جنس  نایرج  رگشیامن  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84121048-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنس جنس نایرج   نایرج رگشیامن   رگشیامن -- یتعنص یتعنص تراتسا   تراتسا تفاس   تفاس روترونیا   روترونیا -- یقرب یقرب یتعنص   یتعنص ریش   ریش ناونع : : ناونع 3838

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

6318778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2973300654 لاوما هرامش  - یحطس یریگرادومن  هاگتسد  راجفنا  دضرافح  روتینام  تهج  دیرخ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010126 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یا  هلحرم  یدقن و  تروصب  تساوخرد  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4413165-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6319545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردنلیس هس  قربدلومژاتلو  هدننک  لرتنک  لرتنکدربدیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001776 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا وسرپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   Trimod UPS Series دربراک لرتنک  درب  الاک :  مان 

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

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشمدکناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیافرد  یلیمکت  تاعالطاریاس 

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

43122260-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یحطس یحطس یریگرادومن   یریگرادومن هاگتسد   هاگتسد راجفنا   راجفنا دضدض   رافح   رافح روتینام   روتینام تهج   تهج دیرخ   دیرخ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3939

ردنلیس ردنلیس هسهس   قربدلومژاتلو   قربدلومژاتلو هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک وو   لرتنکدربدیرخ   لرتنکدربدیرخ ناونع : : ناونع 4040

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

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

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

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

6319579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسارخ ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم  هرادا  هناخروتوم  نامتخاس  تیریدم  دنمشوه  هچراپکی  هناماس  یزادنا  هار  ، بصن ، مالقا دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ نامیپ  جیکپ  مالعتسا و  مرف  قباطم   ) یوضر

1101092409000307 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ابرهک رتسگ  لرتنک  هدننک  هضرع  عجرم   BMS-0690 لدم نامتخاس  تیریدم  متسیس  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم یناریا  یالاک  اهنت  .دشاب 2- یم  تسویپ  نامیپ  جیکپ  مالعتسا و  مرف  ءاضماورهم ) ) دأت ساسارب  دیرخ  نسا و  هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  نیا  دأت 

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

2808-051  ، 37070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37650741-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ ناسارخ ناتسا   ناتسا زاگ   زاگ تکرش   تکرش یزکرم   یزکرم هرادا   هرادا هناخروتوم   هناخروتوم نامتخاس   نامتخاس تیریدم   تیریدم دنمشوه   دنمشوه هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار ،، بصن بصن ،، مالقا مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ نامیپ   نامیپ جیکپ   جیکپ وو   مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قباطم   قباطم  ) ) یوضر یوضر

4141
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ناهفصا ناتسا  ناشاک  دنوار  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6318483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب صلاخ و  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  یتسویپ -  تاصخشم  اب  روتکتد  بصن  دیرخ و  تساوخرد  تسا -  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیاف قبط  دیرخ   - دشاب یم  یمازلا  هدوزفا  شزرا 

1101092117000006 زاین :  هرامش 
ناشاک هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DURAG هدنزاس عجرم   DURAG یتراجت مان   P/N:D-LX 100UA/94 EX لدم قیرح  مالعا  متسیس  هلعش  روتکتد  الاک :  مان 
نارهت بانرجف  هدننک 

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

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هدوزفا  شزرا  اب  صلاخ و  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  یتسویپ -  تاصخشم  اب  روتکتد  بصن  دیرخ و  تساوخرد  تسا -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - هدننک نیمات  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لاسرا و  هنیزه   - رادیرخ یتسویپ  یاه  لیاف  قبط  دیرخ   - دشاب یم 

8715613971 یتسپ :  دک  نمهب ،  خ 22  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55449090-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55456663-031 :: 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 هلعش   هلعش روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 152 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n588sfy337g9x?user=37505&ntc=6318483
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6318483?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  هبعش 4  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6318501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  امامت  بصن  لمح و  هنیزه  ینوناق  تاروسک  هیلک   . دشاب ناهفصا  رهش  زا  امتح  هدننک  نیمات   . ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  هدننک  نیمات 

1101092293000007 زاین :  هرامش 
ناهفصا راهچ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

تروص هب  مالعتسا  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  هناماس  رد  یراذگراب  اضما و  رهم و  تفایرد و  رادیرخ  هدنیامن  زا  دیدزاب  مرف  امتح  هدوب و  یمازلا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادا تاعاس  یگنهامه.ددرگ 09137129163  یم  لاطبا  هفرط  کی 

8133775714 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  راهچ  هبعش  دابآ  سابع  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32351770-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32336587-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UPSUPS وو   رورس   رورس قاتا   قاتا روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4343
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نادبنگود همیکح  یب  یب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6318538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام 4 تخادرپ هباشم - دکناریا  - تسویپ تسیل  قبط  قیرح  نالعا  متسیس  زاین  دروم  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030090000498 زاین :  هرامش 

نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

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

 09175183734: زادرپراکدنوار سدنهم  - دشاب یم  هدنرباب  لمح  هنیزه  - ددرگ جردروتکاف  شیپ   - یدمحا 09177423533 سدنهم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپ تروص  ینوناقو  مزال  تامادقا  هاگشناد  یتالماعم  یلام و  همان  نیئآ  قبط  ، نیفرط نایم  فالتخاداجیا  تروصرد 

7581359561 یتسپ :  دک  یمالسا ،  دازآ  هاگشناد  بنج  - تفن کرهش  - ناراسچگ نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337110-074  ، 32337160-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337160-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام 44 تخادرپ تخادرپ هباشم - - هباشم دکناریا   دکناریا -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس زاین   زاین دروم   دروم لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 4444
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زربلا ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6318786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا ناتسا  ناریا  همیب  بعش  یاهنامتخاس  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینوکسم لزنم  باب  کی  درگتشه و  هبعش   - سیدرف تراسخ  هبعش  - رهش ییاجر  تراسخ  هبعش   - یزکرم نامتخاس  لماش 

1101001386000031 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زبس یاضف  یرادهگن  تبقارم و  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1402/12/29 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - شیامرگ سیورس   - یکیرتکلا یکیناکم  تاسیسات  دراوم  هیلک  رد  هینبا  شخب  لماش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییانشور قیرح و  یافطا  متسیس  بالضاف  با و 

دامرف لصاح  سامت   09126660705 هرامش اب  رنشیب  یگنهامه  تباب  تسا  یمازلا  لحم  رد  یرادا  تاعاس  رد  رفن  کی  روضح 

3143886144 یتسپ :  دک  ناریا ،  همیب  یماهس  تکرش  داشرا  گنهرف و  هرادا  یوربور  یرهطم  نابایخ  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36176400-026  ، 34206642-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34206047-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همیب همیب بعش   بعش یاهنامتخاس   یاهنامتخاس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4545
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6318899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرزیل روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000879 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوال تفن  شیالاپ  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 12 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6319366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  FLAME MONITORING تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000671 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلعش روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1402/01/26 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرزیل یرزیل روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4646

FLAME MONITORINGFLAME MONITORING ناونع : : ناونع 4747

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

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

زا 152 ھحفص 35 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9xn2derer8sde?user=37505&ntc=6318899
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6318899?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/a9a8lm3zsdefq?user=37505&ntc=6319366
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6319366?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تباث لباترپ و  زاگ  تست  یاههاگتسد  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001740 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   ALPHASENSE یتراجت مان  قیرح  ءافطا  مالعا و   BW Micro Clip XT جنس زاگ  هاگتسد  دربراک   O2-A2 DTK لدم نژیسکا  روسنس  الاک :  مان 

مرخ زیهجت  قیقد  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   ALPHASENSE
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا جنس   جنس زاگ   زاگ هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک نژیسکا   نژیسکا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 4848
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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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6319638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءافطا متسیس  هعومجم  ود  سنمیز و  کرام  قیرح  مالعا  متسیس  هاگتسد  کی  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق  قبط  ناریا  رامآ  زکرم  رتنس  اتید  رد  هبوصنم  قیرح 

1101003013000171 زاین :  هرامش 
ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنس رتنس اتید   اتید ردرد   هبوصنم   هبوصنم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس هعومجم   هعومجم ودود   وو   سنمیز   سنمیز کرام   کرام قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد کیکی   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق قبط   قبط ناریا   ناریا رامآ   رامآ زکرم   زکرم

4949

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

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

زا 152 ھحفص 37 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mhlbt7ds4v53r?user=37505&ntc=6319638
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6319638?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6319699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000496 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دزی درواهر  کینورتکلا  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SYNCOLN یتراجت مان  قیرح  مالعا  متسیس  دربراک   CFP708-4/SYN لدم نوز  درب 4  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  یسابع 09121884732  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف شیپ  یرازگراب  هب  طونم  ینف  یلام و  یسررب  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  ینابیتشپ و  یتناراگ و 

ینف دات  تست و  بصن و  زا  سپ  تخادرپ 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5050
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یاچالک هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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

6319863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  دشاب .  یم  تسویپ  یتساوخرد  قیرح  مالعا  متسیس  تسا  هباشم  دک  ناریا 
1101093730000002 زاین :  هرامش 

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

نف اراک 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

42680040-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5151
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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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6320025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیمز 1*35 لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000438 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریما لباک  ناهام  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یبوچ  هرقرق   KV 0/3 ژاتلو  1x150 mm^2 عطقم حطس  یسم   N2XY قرب لباک  الاک :  مان 

رتم 700 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  اشوک  یاقآ  یلخاد 367  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

31070225-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هرادا6319579 هناخروتوم  نامتخاس  تیریدم  دنمشوه  هچراپکی  هناماس  یزادنا  هار  ، بصن ، مالقا دیرخ 
( تسویپ نامیپ  جیکپ  مالعتسا و  مرف  قباطم   ) یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم 

هحفص 27) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3636   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

3535 ** 11 ینیمز   ینیمز لباک   لباک ناونع : : ناونع 5252
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6318466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  هب  وکسیس  چیوس  لاسرا  هیهت و  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030063000139 زاین :  هرامش 

ناگزمره ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا مزال  تازوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا  .تسویپ  تاصخشم  حرش  هب  وکسیس  چیوس  لاسرا  هیهت و  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171673618 سامت هرامش  دشابیم 

7916613885 یتسپ :  دک  قباس ،  یرادناتسا  بنج  نارمچ -  دیهش  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333280-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337932-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6318495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش گرزب  یتعنص  کرهش   5 زاف یرون  ربیف  هکبش  لیمکت  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001054000222 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134996644 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  یوربور  دنز  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32333199-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32307081-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیوس   چیوس لاسرا   لاسرا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5353

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش لیمکت   لیمکت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 5454

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6318512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبطتخوس  هاگیاج  رتویپماک  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

دوش هداد  هئارا  لخاد  تخاس  هنومن  دینک  شالت  افطل 
1101093228002636 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC هدنزاس عجرم   SR2CBL01 لدم دنمشوه  هلر  هب  رتویپماک  لاصتا  لباک  الاک :  مان 

ددع 305 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  هنایار  هکبش  کر  دربراک   RCKMNT-E-1RU لدم تکارب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   CISCO Switch WS-C2960-24TC-L لدم تروپ  هنایار 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

iRACK Powered by یتراجت مان   TRE-8040b لدم  cm 197 عافترا  60x80 cm داعبا زویف  دیلک و  رواپ و  ینیس و  اب  هارمه  یکشم  تینوی  کر 40  الاک :  مان 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم   TIAM

ددع 2 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب تفن  تکرش  تسارح  هدش  تیحالص  دات  تسیل  ءزج  هک  دنشابیم  هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  یناگدننک  نیمات  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرابتعا تخادرپ : 

تفن  تکرش  رابنا  برد  لیوحت 
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخوس تخوس هاگیاج   هاگیاج رتویپماک   رتویپماک هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6318516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

C1000FE-24T-4G-L چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

1101094953001380 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

روپدمحم روصنم  هدننک  هضرع  عجرم   KVM-15XX لدم تروپ  هکبش 8   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

تسا یمازلا  هدننک  نیمات  شورف  سانشراک  لاعف  سامت  هرامش  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  هناماس  رد...و  روتکاف  ، ینف تاعالطا  هنوگره  ، گولاتاک ریواصت ،

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

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   C1000FE-24T-4G-LC1000FE-24T-4G-L چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5656
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6318589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت رامشدامرفب  هئارا  هناماسرد  روتکاف  شیپ  نمضرددشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قوس نیهاش  یاقا  یگنهامه 091794132277 تهج 

1101030093000345 زاین :  هرامش 
هیولیگهک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-FC5053 لدم  m 3 لوط  IC TO IC یطابترا هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 305 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
هیولیگهک رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه تهج  سامت  رامشدامرفب  هئارا  هناماسرد  روتکاف  شیپ  نمضرددشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
قوس نیهاش  یاقا  091794132277

7571863568 یتسپ :  دک  یسراپ ،  روکذم  خ  تشدهد - دمحاریوب - هیولیگهک و  هیولیگهک ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32267650-074  ، 32262930-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269136-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باکت ءادهش  ناتسرامیب   :: 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 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

6318618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیریگب سامت  امتح   09143824467 ینف سانشراک  -5 یالاب تننمرپ  کولف  تستاب  cat7 sftp- رتم هکبش 150 لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093775000637 زاین :  هرامش 

باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زادرپ نایسراپ  یروآ  نف  نایوپهر  هدننک  هضرع  عجرم   CAT7 یتراجت مان   m 1000 هرقرق یدنب  هتسب  عون   S/FTP لدم  CAT7 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

هرقرق 150 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  امتح   09143824467 ینف سانشراک  -5 یالاب تننمرپ  کولف  تستاب  cat7 sftp- رتم هکبش 150 لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5991659655 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  یلامش  بالقنا  نابایخ  باکت  باکت ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45525533-044  ، 45530015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45530015-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یطابترا یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5757

یالاب یالاب تننمرپ   تننمرپ کولف   کولف تستاب   تستاب cat7 sftpcat7 sftp -- رتم رتم 150150 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5858

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

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

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

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

6318722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  هکبش  لباک  یتارباخم و  چئیوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

.دامن هئارا  لخاد  تخاس  یالاک  ندوب  دوجوم  تروص  رد  افطل 
1101093228002637 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا نودیلک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C2960CX-8TC-L لدم یتارباخم  متسیس  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.607 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
نتراک 610 دادعت : 

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

یرابتعا تخادرپ  دنشاب  تفن  تکرش  تسارح  هدش  تیحالص  دات  تسیل  ءزج  هک  دنشابیم  هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  یناگدننک  نیمات  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن تکرش  رابنا  برد  لیوحت 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک وو   یتارباخم   یتارباخم چئیوس   چئیوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6318735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(- هاگتسد کی  )POE(D--LINK 10/100/1000 تروپ 24 چیئوس (- هاگتسد POE)(1)10/100 تروپ 4 چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  (- هاگتسدود )POGD-LINK10/100/100 تروپ 16 چیئوس

1101090122001286 زاین :  هرامش 
رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بایرد یداه  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   INTELLITECH یتراجت مان   TK-407K لدم تروپ  چیئوس 4  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

هدازیلع یاقآ   09119482155 سامت هرامشدشاب  یم  تسویپ  هب  تخادرپ  طیارشو  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42036356-011  ، 42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هاگتسد هاگتسد کیکی   )) POE(D- -LINK 10/100/1000POE(D- -LINK 10/100/1000 تروپ تروپ 2424 چیئوس چیئوس (-(- هاگتسد هاگتسد POE)( 1POE)( 1 )) 10/10010/100 تروپ تروپ 44 چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6318762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویدار تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 WIRELESS RADIO

( هاگتسد 4) شید هارمه  هب  Net metal 5
( هاگتسد QRT 5(4
( هاگتسد LGH5(4

تسا هباشمدک  ناریا 
1101094953001382 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ایشرپ جوم  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   HYTERA یتراجت مان   RD985S لدم یتارباخم  هلر  ویدار  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدننک  نیمات  شورف  سانشراک  لاعف  سامت  هرامش  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرکاسع و34490517 یاقآ  09169104662 و 09036964075 سامت : یاه  هرامش 

تسا تسویپ  مالعتسا  طیارش 
ددرگ یراذگراب  هناماس  رد...و  روتکاف  ، ینف تاعالطا  هنوگره  ، گولاتاک ریواصت ،

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

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم هلر   هلر ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 6161
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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 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

6318781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا.دشابیم  تسویپ  تسیل  رد  یتساوخرد  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09134714353 .دشابیم

1101003903000900 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
ایوپ هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   GHIELMETTI هدنزاس عجرم  ادص  طبض  هاگتسد  کر  دربراک   CSF 1x48 AV 3/1 SAG لماک لنپ  چپ  الاک :  مان 

نیبوژ حرط 
تسد 4 دادعت : 

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

09134714353 .دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا.دشابیم  تسویپ  تسیل  رد  یتساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174913136 یتسپ :  دک  نهآ ،  بوذ  نابوتا  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57224636-031  ، 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

لماک لماک لنپ   لنپ چپچپ   -- دروک دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6262
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نارهت نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6318861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسیمازلا تسویپ  هگرب  هئارا  لیمکت و  تسا + هباشم  هکبش  لباک   ) cat6 utp nexanse هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001338000334 زاین :  هرامش 

نارهت نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
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 : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسیمازلا تسویپ  هگرب  هئارا  لیمکت و  تسا + هباشم  هکبش  لباک   ) cat6 utp nexanse هکبش لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نامتخاس  یشزرو  نیمز  بنج  یقرش  شوش  نابایخ  یادتبا  نهآ  هار  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1189615581

55122315-021  ، 55122300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55124604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 152 ھحفص 49 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3bxrc3t36wnk4?user=37505&ntc=6318861
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6318861?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6318880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ یمسر ، روتکاف  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  ، WS-C2960S-48TS-L تروپ وکسیس 48  هکبش  چیئوس  هاگتسد  جنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگیار لاسرا  ربتعم ،

1101001050000190 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیمزرس داسوین  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco یتراجت مان   WS-C2960S-48TS-L لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

لاسرا ربتعم ، یتناراگ  یمسر ، روتکاف  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  ، WS-C2960S-48TS-L تروپ وکسیس 48  هکبش  چیئوس  هاگتسد  جنپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرس 09122449199 سدنهم  ههام ، کی  هیوست  دشاب ، یم  یمازلا  قیقد  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  لاسرا  ناگیار ،

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ یمسر ، ، یمسر روتکاف   روتکاف تسویپ ، ، تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ، ، WS-C2960S-48TS-LWS-C2960S-48TS-L تروپ تروپ   4848 وکسیس   وکسیس هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد جنپ   جنپ ناونع : : ناونع
ناگیار ناگیار لاسرا   لاسرا ربتعم ، ، ربتعم

6464
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ناگزمره ناتسا  رد  شیک  یدربراک  یملع  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6318913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا یزاسلاعف  لحم و  رد  تازیهجت  بصن  اب  ( 5Mbps (dedicated دناب یانهپ  اب  تنرتنیا  سیورسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092620000032 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  شیک  یدربراک  یملع  شزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

5MBPS دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس 1402  نایاپ  ات  لاس 1402  یادتبا  زا  یسمش  لاسکی  تدم  هب  تامدخ  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  شیک  هریزج  رد  طوبرم  یداصتقا  تیلاعف  زوجم 

دک شیک ،  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  رتشا -  کلام  -خ  هشیدنا راولب  ییانس -  خ  ییانس -  نادیم  شیک -  شیک ،  هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ : 

44289397-076  ، 4441712-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

4441712-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا یزاسلاعف   یزاسلاعف وو   لحم   لحم ردرد   تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن اباب   ( ( 55 Mbps (dedicatedMbps (dedicated  دناب دناب یانهپ   یانهپ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا سیورسدیرخ   سیورسدیرخ ناونع : : ناونع 6565
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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 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

6318937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ گرب  قباطم....و  لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274001506 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ گرب  قباطم....و  لباک  دیرخ  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ملق  4 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جراخ تاداهنشیپ  هب  -3 .دوب دهاوخ  سنج  لوصو  زا  دعب  هام  هجو 3  زیراو  -2 .دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هرادا  رابنا  ات  ....و  یربراب  هنیزه ی  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یفسوی سدنهم  هرامش 09128936606  اب  یگنهامه.دشاب  درادناتسا  تیفیک و  یاراد  سانجا  -4 .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ناتسا 

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

32045805-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک شزوما  شجنس 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 10 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6319058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  دشابیم _  تسویپ  ینف  تاصخشم  میس _  یب  هطقن  هب  هطقن  طابترا  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003062000153 زاین :  هرامش 

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایدیما 02188900001  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598873511 یتسپ :  دک  یهللا ،  تاجن  ینرق و  نیب  ناخ - میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43591521-021  ، 88801692-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88897113-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس یویو   یپیپ   هلول   هلول  - - هکبش هکبش لباک   لباک  - - قرب قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع 6666

میس میس یبیب   هطقن   هطقن هبهب   هطقن   هطقن طابترا   طابترا سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 6767
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6319114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلریاو رتسب  تحت  یصاصتخا  تروصب  تنرتنیا  سیورس  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935001061 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

گم 25 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  همیمض  لیاف  رد  هدش  رکذ  طیارش  کرادم و  یمامت  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84121061-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابیات ناتسرهش  نادنز  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6319265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلریاو سلریاو رتسب   رتسب تحت   تحت یصاصتخا   یصاصتخا تروصب   تروصب تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 6868

یرتم یرتم دروک   دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک یربیاس -  -  یربیاس یتینما   یتینما مزاولدیرخ   مزاولدیرخ ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 152 ھحفص 53 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mu3dpkps2vc64?user=37505&ntc=6319114
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6319114?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یربیاس یتینما  مزاولدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004877000009 زاین :  هرامش 

دابیات نادنز  هدننک :  رازگرب 
ایوپ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون   C200K-1 لدم یرتم  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

راگنارف
رتم 80 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
روشک  NEXEN هدنزاس عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون   mm 10/1 رطق یرتم  لوط   PVC شکور سنج   CAT6 SFTP دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

متفه ریوصت  ناراک  هبارف  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس 
رتم 80 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
نیمزرس داسوین  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-SF1005D لدم تروپ  هکبش 5  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم هکبش  دربراک  تروپ  لماک 24  لنپ  چپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-TTK508 لدم یزلف  سنج  هکبش  راچآ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

ناماس شنادارف  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TG-3468 لدم  Gigabit هکبش تراک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
یمیرک اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   TPLINK یتراجت مان   TL-SF1008D لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

یزیا یرتویپماک  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DGS-1016D لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
نایرافغ دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PROSKIT یتراجت مان   CP-376TR لدم هکبش  سرپ  راچآ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   SFTP لدم  CAT 6 راددلیش هکبش  تکوس  الاک :  مان 
نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک 

ددع 200 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

دابیات رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هبروهمم نینچمهو  هیهتو  تنیرپ  تسویپ  لیاف  ساساربار  یتساوخرد  مالقا  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرشو  هدوب  هباشمالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  لیافربارب  یتساوخرد  مالقا  هیلکو  دنیامن  یراذگراباددجمورهم 

9591744455 یتسپ :  دک  نابزرم ،  نابایخ  دابیات ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54521090-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54521090-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6319371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / یربیاس عافد  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000840 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   5800VT-15 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   5800DK-15 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TIANDY یتراجت مان   TC-FD4449ETRS لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TIANDY یتراجت مان   TC-FD4013NT لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک  نئورت  یتراجت  مان   TCS-200 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

07731311460-1458-1463-1469

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ // یربیاس یربیاس عافد   عافد تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7070
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نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تایه   :: 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

6319445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

tainet مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزابهش  09108102274

1101050339000134 زاین :  هرامش 
نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تئیه  هدننک :  رازگرب 

دیون تراجت  نشلگ  هدننک  هضرع  عجرم   TAINET یتراجت مان   COMET 1602/AC لدم هنایار  لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

Tainet 764-404-biz.2ports میس جوز  مدوم 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ذوشیم فذح  مالعتسا  دنیارف  زا  تسویپ  مدع  تس و  یمازلا  فافش  روتکاف  شیپ  تسویپ 

1599713831 یتسپ :  دک  کالپ 366 ،  یهللا ، تاجن  ظفاح و  نیب  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88809456-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88807244-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز 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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  یمالعا  دکناریا  تسویپ -  تسیل  تاصخشم  قبط  یبناج  مزاول  هکبش و  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003234000427 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا  هدنشورف - هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7167635383 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تلادع   راولب  یاهتنا  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38246960-071  ، 38241007-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38246960-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

tainettainet مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7171

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم یمالعا   یمالعا دکناریا   دکناریا تسویپ -  -  تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یبناج   یبناج مزاول   مزاول وو   هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناریا  بط  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 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

6319669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یروضح  دیدزاب  سامت 09127939010  هرامش  یبیان  هچوک  شبن  لاصو  سردآ خ  هب  تنرتنیا  هکبش  یزادنا  هار  داجیا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101091655000010 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناریا  بط  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
هرقف 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416663361 یتسپ :  دک  هیدمحا ،  هدکتمالس  پ 27 ، زیربت ، شبن ک  یلامش ، تسرپرس  خ  یبرغ ، یناقلاط  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88990827-021  ، 88993656-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88990829-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 7373

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  هبعش 2  زاین  دروم  رازفا  تخس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005465000006 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
چیئوس هاگتسد  کی  - 

سیک هاگتسد  ود 
رنکسا  هاگتسد  کی 

( دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  حرش  )
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  4 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  یاه  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم لاطبا  هطوبرم  تساوخرد  هلحرم ،  ره  رد  نامزاس  یتالماعم  نیناوق  تسویپ و  یاه  لیاف  رد  جردنم  داروم  زا  کی  ره  تیاعر  مدع  تروصرد 

3414763147 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  یزار  ناتسرامیب  یبونج  علض  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33247581-028  ، 33699101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351110-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا تخس   تخس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6319674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرگید هعطق  دوبن  هعطق  نیا  لاثم  روطب.دامن  یراددوخ  یزاس  هباشم  زا.لماک  تاحیضوت  هارمه  هب  تسویپ  یلاسرا  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یراک  زور  روتکاف 15  تخادرپ..دیریگب 

1101010003000136 زاین :  هرامش 
نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ایرآ ناب  هداد  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO IP VIDEO PHONE یتراجت مان   7985G لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هعطق نیا  لاثم  روطب.دامن  یراددوخ  یتساوخرد  لیاف  زا  ریغ  تاعطق  لاسرا  یزاس و  هباشم  زا.لماک  تاحیضوت  هارمه  هب  تسویپ  یلاسرا  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یراک  زور  روتکاف 15  تخادرپ..دیریگب  یرگید  هعطق  دوبن 

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88319794-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رمشاک ناتسرهش  نادنز   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش تحت   تحت   IPIP نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 7575

هکبش هکبش وو   رتویپماک   رتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هکبش رتویپماک و  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004866000012 زاین :  هرامش 

رمشاک نادنز  هدننک :  رازگرب 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   AMP لدم لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هرک هدنزاس  روشک   SAMSUNG هدنزاس عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   Evo 860 m.2 لدم  GB 500 تیفرظ هنایار   SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

یطابترا یاه  هداد  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   EQUIP هدنزاس عجرم   EQUIP یتراجت مان  لدم 129403  هکبش  تکوس  یزلف  راچآ  الاک :  مان 
متسیس ایشرپ 

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

انیس هنایار  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   QUINTUM یتراجت مان   Port Patch Panel-24 لدم هنایار  هکبش   RJ11 تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
تس 5 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
راگدنام تراجت  انیپسار  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک  دنارگل  یتراجت  مان   m 305 لوط هرقرق   GAT6UTP لدم هنایار  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

ایرآ گنهرف  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   Z4 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   KINGMAX یتراجت مان   ddr4 bus 2400 لدم  GB 4 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
ناتابکا تراجت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   3MB CACHE لدم 2100 3.1 /  GHz 3/1 شزادرپ تعرس   CI3 وی یپ  یس  الاک :  مان 

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

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GA-P31-DS3L لدم  INTEL رگشزادرپ اب  راگزاس  دربردام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  تسیل  رد  یتساوخرد  مزاول  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم رمشاک  نادنز  لحم  رد  الاک  لیوحت 

دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  تسیابیم  اهالاک  یمامت 
دنشابیم یراذگ  تمیق  هب  زاجم  دنشاب  ربتعم  یداصتقا  دک  یاراد  هک  یقوقح  یقیقح و  دارفا  طقف 

9671685656 یتسپ :  دک  یمالغ ،  دیهش  نادیم  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55230302-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55230370-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 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

6319829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل هب  ( تسا هباشم  دک  ناریا  ) رهشوب تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدافتسا  تهج  یتارباخم  هکبش  چوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعجارم  تسویپ 

1101095166000339 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

سای تراجت  نسرا  هدننک  هضرع  عجرم   MIKRO TIK یتراجت مان   493G لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TCL لدم تروپ  هنایار 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نالبس هنایار  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-24T-S لدم یتارباخم  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
نالبس هنایار  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-12S-S لدم یتارباخم  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

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

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهشوب ناتسا  لیوحت  لحم  - دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  - دوش دیق  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسابع سامت 09171788667  هرامش  - دشاب یم  دیحوت  ناتسرامیب  مج  ناتسرهش 

7558174946 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  مج ،  ناتسرهش  رهشوب ،  ناتسا  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37623174-077  ، 37623003-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37625136-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم هکبش   هکبش چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

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

6319849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  دنلب  دیب  زاگ  شیالاپ  تکرش   DMR III ییویدار یاه  هکبش  یلیضفت  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202001273 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دصرد 100 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132529-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایوجشناد روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6319932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراددوخ یتساوخرد  لیاف  زا  ریغ  تاعطق  لاسرا  یزاس و  هباشم  زا.لماک  تاحیضوت  هارمه  هب  تسویپ  یلاسرا  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیریگب یرگید  هعطق  دوبن  هعطق  نیا  لاثم  روطب.دامن 

1101010003000135 زاین :  هرامش 
نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

شلیشوبا نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   TP LINK یتراجت مان   TL-WR740N لدم هکبش  تنیوپ  سسکا  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هعطق نیا  لاثم  روطب.دامن  یراددوخ  یتساوخرد  لیاف  زا  ریغ  تاعطق  لاسرا  یزاس و  هباشم  زا.لماک  تاحیضوت  هارمه  هب  تسویپ  یلاسرا  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یراک  زور  روتکاف 15  تخادرپ..دیریگب  یرگید  هعطق  دوبن 

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88319794-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DMR I I IDMR I I I ییویدار   ییویدار یاه   یاه هکبش   هکبش یلیضفت   یلیضفت یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 7878

هکبش هکبش تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا میس   میس یبیب   هدنتسرف   هدنتسرف هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز 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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6320029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا   - تسویپ تاصخشم  قبط  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003234000431 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  تسیمازلا - روتکاف  شیپ  هیارا  هدنشورف -  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7167635383 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تلادع   راولب  یاهتنا  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38246960-071  ، 38241007-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38246960-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6318449 رادم  یاه  نیبرود  تخاس  ریز  هینبا  یارجا  دزمتسد  یقرب و  مزاول  هحفص 82)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دک6318509 مالعا  هحفص 17)متسیس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال6318612 هارمه  هب   Sophos XGS4300 لاوریاف هاگتسدکی  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرامآ6318720 ملق  ماجنا 67  و  دوجوم ) زاف   ) سوهرواتید کی  زاف  یناسر  زور  هب  بیع و  عفر  دوبهب ،
سوهرواتید ود  زاف  ناونع  هب  دیدج 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا6319338 تخس  لاوریاف  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیگ6319857 یتروف  لاوریاف  رازفا  مرن  هحفص 17)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاروما6319883 یناسربآ  تاسیسات  نکاما و  دنمشوه  تظافح  یاه  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 82)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هداد6319904 زکرمو  یلخاد  هکبش  هحفص 17)ینابیشیپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  - - تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6318990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور   45 تخادرپ.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  لیاف  قبط  چنیا   49 لاووئدیو رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هر ماما  هاگدورف  رد 

1101001621000416 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص ارف  نایناریا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   in 49 زیاس  BDL 4988XL لدم لاووئدیو  یرس   LED یتعنص رگشیامن  الاک :  مان 
داگراساپ

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  تسیاب  یم  الاک.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008953-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

چنیا چنیا لاو  4949   لاو وئدیو   وئدیو رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 8181

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

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

6318636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض حرش  قبط  یسرجوین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000534 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش نامیس  یاه  هدروآرف  تکرش  یدنب  هتسب  دقاف   cm 80 عافترا  300x110 cm داعبا حلسم   A پیت یسرجوین  لودج  الاک :  مان 

ددع 160 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  یمهدا  یاقآ  نفلت 07138132749  هرامش  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7179896315 یتسپ :  دک  ناگنازرف ،  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132641-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  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 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

6318691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ریرحتلا مزاول   ) یزاسرهش هار و  لک  هرادا  رابنا  ژراش  تهج  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003598000133 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

سکاب - هتسب - ددع 1 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  ساسا  رب  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  هدننک  نیمات  روتکاف  شیپ 

دک یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  نامتخاس  28 ناروالد هچوک  رون  مایپ  هاگشناد  یوربور  رابناهج  هارراهچ  نارادساپراولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916793399 یتسپ : 

333333-076  ، 3332591-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3332594-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرجوین یسرجوین ناونع : : ناونع 8282

(( ریرحتلا ریرحتلا مزاول   مزاول  ) ) یزاسرهش یزاسرهش وو   هار   هار لکلک   هرادا   هرادا رابنا   رابنا ژراش   ژراش تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرهش یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  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 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

6318708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینغور گنر  یارجا  و  کی )  هجرد  ربتعم  یاهدنرب  اب  قارب  ینغور  گنر   ) حلاصم هیهت  لماس (  رهش  حطس  لوادج  یزیما  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیور رتسا و  لماش  ینتب  حوطس  یور 
1101090467000066 زاین :  هرامش 

یرهش یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تایلام همانیهاوگ  هئارا  تروصرد  دوشیمن ،  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  ددرگ –  یراذگراب  ئاضما و  رهم ،  تسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  تارغت و  نیرخا  یهگا  اب  طبترم  تکرش  همانساسا  یراذگراب  انمض.ددرگیم  تخادرپ  هدوزفا  شزرا 

7814714568 یتسپ :  دک  ناجریس ،  یرادرهش  یاهنامزاس  عمتجم  این  یدنز  دیهش  راولب  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42338106-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42338107-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نجورب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6318817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش رهش حطس   حطس لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 8484

یلودج یلودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالس اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکشم - درز - زمرق زاتمم : هجرد  یلودج  گنر  دیرخ 

یگنهامه تهج  ییاباب  سدنهم   09131840501
1101005187000090 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  نجورب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SANDORA SETIA یتراجت مان   kg 20 یکیتسالپ لطس  یدنب  هتسب  عون  گنر 605  دک  زمرق  ناسرودروب  یلودج  کیلیرکا  گنر  الاک :  مان 

ادرف نارگ  یمیش  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  ادرف  نارگ  یمیش  یدیلوت 
لطس 25 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-2  دک  یکشم  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 20 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-4  دک  درز  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 20 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
نجورب رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ولیک زاتمم 500  زمرق  یلودج  گنر 
ولیک زاتمم 500  درز  یلودج  گنر 

ولیک زاتمم 500  یکشم  یلودج  گنر 
ربتعم هاگشیامزآ  گرب  هیرارا 

ربتعم یتناراگ  هیارا 
راک یارجا  زا  سپ  هام  شش  الاک  تیفیک  هدرپس  ناونع  هب  غلبم  دصرد  تخادرپ 10 

یرادرهش رابنا  برد  الاک  لیوحت 

8871813539 یتسپ :  دک  نجورب ،  یرادرهش  - یدازآ نادیم  - سردم راولب  نجورب ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34222114-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34224297-038 :: 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 152 ھحفص 67 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6tuvl6d6llcp4?user=37505&ntc=6318817
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6318817?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  نارداهب  غاب  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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6318874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دک ناریا  لداعم   ) نیهمرچ یدورو  راولب  یرتم و  راولب 20 ، ارهزلا همطاف  رباعم  ییانشور  تهج  یزلف  ییانشور  غارچ  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093557000018 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نارداهب  غاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سوناروا رون  ناشفا  هدننک  هضرع  عجرم  ایدنآ  یتراجت  مان   m 9 زیاس  Anf لدم یزلف  سنج  ینابایخ  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 42 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپیاه  هشقن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8476141377 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  ناردابغاب خ  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52506444-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52505900-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  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 20 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6318941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سرادم یشزومآ  کمک  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009003000250 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  رد  ینف  تاصخشم  تمیق م  تاصخشم  گرب  - 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
ددع  12,390 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکینورتکلا تروص  هب  داتس )  تلود (  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  سپس  ددرگ  اضما  رهم و  لیمکت ،  تمرفربارب  تمیق  داهنشیپ  گرب   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( .ددرگ یرازگراب 

5715658479 یتسپ :  دک  تارباخم ،  عطاقت  هب  هدیسرن  قباس ) قرب  مانمگ (  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31104500-044  ، 33449002-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33469133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دکدک ناریا   ناریا لداعم   لداعم  ) ) نیهمرچ نیهمرچ یدورو   یدورو راولب   راولب وو   یرتم   یرتم 2020 راولب   راولب ،، ارهزلا ارهزلا همطاف   همطاف رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور تهج   تهج یزلف   یزلف ییانشور   ییانشور غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 8686

سرادم سرادم یشزومآ   یشزومآ کمک   کمک مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6319358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام ود  دات  والاک  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  دشابیم  تسویپ  مرف  رد  یلیمکت  تاحیضوت  دوش  تبث  تسویپ  مرف  رد  اه  تمیق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000920 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس ورملاس   cm 5 عافترا  90x33 cm زیاس ینلیتا  یلپ  رون  سکلفر  تیلباقاب  ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 4,000 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.310 دک  cm 75 زیاس ناتروی  یلپ  سنج  یا  هرک  گنربش  میدق  حرط  یکیفارت  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B315-S دک  600x340x200 mm زیاس  PVC سنج یکیفارت  ینمیا  طورخم  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32605963-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت دنب   دنب هار   هار ریگتعرس - - ریگتعرس ناونع : : ناونع 8888
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مالیا ناتسا  رهش  هرد  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6319621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رباعم  یشک  طخ  رتمولیک  تهج 18  یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090551000018 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  رهش  هرد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
شتآ نیون  هدننک  هضرع  عجرم  شتآ  نیون  یتراجت  مان   kg 20 یزلف بلح   S-401 گنر دک  دیفس  تام  تسالپومرت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 75 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

رهش هرد  رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6961844449 یتسپ :  دک  ییاوهورین ،  نابایخ  رهش   هرد  رهش ،  هرد  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35222291-084  ، 35222293-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35222223-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6319698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیسودرف رهش  حطس  رباعم  یروحم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093227000024 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  هیسودرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  ای  لوط  رتم  1 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیسودرف رهش  حطس  رباعم  یروحم  یشک  طخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3357113111 یتسپ :  دک  هیسودرف ،  یرادرهش  - نایروصنم دیهش  نادیم  - ماما -خ  هیسودرف رهش  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65462121-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65464974-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   رتمولیک   رتمولیک   1818 تهج   تهج یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 8989

هیسودرف هیسودرف رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 9090
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هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب 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

6319816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیزوپماک یاهولبات  هیاپ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001305000190 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591656858 یتسپ :  دک  نارادهار ،  نابایخ  شبن  - لقن لمح و  نادیم  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22224041-074  ، 33334997-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334992-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیزوپماک تیزوپماک یاهولبات   یاهولبات وو   هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

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

6319850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل هکشب 220  ود  دادعت  هب  رنیت  دیرخ  ولیک و  رادقم 750  هب  دیفس  گنر  دیرخ  ولیک و  رادقم 750  هب  زبس  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096539000001 زاین :  هرامش 

هتسدلگ یرایهد  هدننک :  رازگرب 
دراهتشا ناریلد  هدننک  هضرع  عجرم  هکشب   Lit 220 سالگ ربیاف  رنیت  الاک :  مان 

هکشب 2 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-5  دک  زبس  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 30 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
ناویژ شقن  ابید  هدننک  هضرع  عجرم  ناویژ  شقن  ابید  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 25 بلح یدیکلآ  یلودج  دیفس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 30 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرتیل هکشب 220  ود  دادعت  هب  رنیت  دیرخ  ولیک و  رادقم 750  هب  دیفس  گنر  دیرخ  ولیک و  رادقم 750  هب  زبس  گنر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3315151814 یتسپ :  دک  یرایهد ،  نامتخاس  کالپ 6- _ ییاجر دیهش  نابایخ  - هتسدلگ - هگنادراهچ - یدیعس هارگرزب  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55290804-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55293121-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیفس دیفس گنر   گنر دیرخ   دیرخ وو   ولیک   ولیک   750750 رادقم   رادقم هبهب   زبس   زبس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6319855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رباعم  رتمولیک  یشک 18  طخ  تهج  یکیفارت  گنر  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090551000020 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  رهش  هرد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رهش هرد  رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6961844449 یتسپ :  دک  ییاوهورین ،  نابایخ  رهش   هرد  رهش ،  هرد  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35222291-084  ، 35222293-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35222223-084 :: 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم رتمولیک   رتمولیک   1818 یشک   یشک طخطخ   تهج   تهج یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9393

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6318579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برد لفق  اب  وش -  زاب  تسار  تناس )  داعبا 80*180  هناخ (  درس  یلیر  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001377 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
اردص باتفآ  رتسگ  نارمع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اردص  باتفآ  رتسگ  نارمع  هدنزاس  عجرم   V1200 لدم گنیکراپ  برد  یلیر  کج  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  حیحص  زاین  یلک  حرش  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  -2

دشابیم  ههام  تخادرپ 2  -3
دشابیم  هدننک  نیمات  اب  الاکو  هنومن  لاسرا  هنیزه  -4

دشابیم یمازلا  هدننک  نیمات  تباثو  هارمه  نفلت  تبث  -5
هرامش 09163033166 اب  یگنهامه  - 6

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

34490517-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: 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

برد برد لفق   لفق اباب   وشوش -  -  زاب   زاب تسار   تسار تناس )  )  تناس   180180 ** 8080 داعبا   داعبا هناخ (  (  هناخ درس   درس یلیر   یلیر برد   برد ناونع : : ناونع 9494

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

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

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

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

6319014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاحیضوت  تاصخشم و  قباطم  دنوامد  هبعش  یدالوف  یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  اهالاک و  نیمأت  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000126 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تالیش  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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6319290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  کیتاتسا  ورتکلا  ردوپ  اب  یمئینیمولا  میرف  اب  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003054000197 زاین :  هرامش 

ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابتعا نتشاد  تروص  رد  الاک  دات  زا  سپ  زور  هجو 60  تخادرپ  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  لمح و  هنیزه  نامزاس  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1418636331 یتسپ :  دک  ش 236 ،  یبرغ - یمطاف  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66944444-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66941367-021 :: 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

هبعش هبعش یدالوف   یدالوف یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   اهالاک   اهالاک نیمأت   نیمأت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 9595

کیتاتسا کیتاتسا ورتکلا   ورتکلا ردوپ   ردوپ اباب   یمئینیمولا   یمئینیمولا میرف   میرف اباب   یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 9696

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6319560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  ناوتو 600،  STC روتوم اب  هنهد  ودرد  بصن  پآ  لور  عبرمرتم  33 ارجا بصن و  هیهت و  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگو 

254 یلخاد  22914242 یردیح یگنهامه 
1101004815000123 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یمتسر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  پآ  لور  لدم  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگو  تسویپ  طیارش  اب  ناوتو 600،  STC روتوم اب  هنهد  ودرد  بصن  پآ  لور  عبرمرتم  33 ارجا بصن و  هیهت و  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
254 یلخاد  22914242 یردیح یگنهامه 

1547933411 یتسپ :  دک  یراصح ،  دیهش  نابایخ  شبن  دامادریم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22914250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22223097-021 :: 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

600600 ناوتو   ناوتو   STCSTC روتوم روتوم اباب   هنهد   هنهد ودرد   ودرد بصن   بصن پآپآ   لور   لور عبرمرتم   عبرمرتم 3333 ارجا ارجا وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9797

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6319770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  ناوتو 600،  STC روتوم اب  هنهد  تفهرد  بصن  پآ  لور  عبرمرتم  77 ارجا بصن و  هیهت و  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگو 

254 یلخاد  22914242 یردیح یگنهامه 
1101004815000124 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یمتسر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  پآ  لور  لدم  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگو  تسویپ  طیارش  اب  ناوتو 600،  STC روتوم اب  هنهد  تفهرد  بصن  پآ  لور  عبرمرتم  77 ارجا بصن و  هیهت و  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
254 یلخاد  22914242 یردیح یگنهامه 

1547933411 یتسپ :  دک  یراصح ،  دیهش  نابایخ  شبن  دامادریم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22914250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22223097-021 :: 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

یعبرم یعبرم رتم   رتم پآپآ   لور   لور لدم   لدم یایا   هرکرک   هرکرک کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 9898

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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نارهت قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6319785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  ناوتو 600،  STC روتوم اب  هنهد  ششرد  بصن  پآ  لور  عبرمرتم  59 ارجا بصن و  هیهت و  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگو 

254 یلخاد  22914242 یردیح یگنهامه 
1101004815000125 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یمتسر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  پآ  لور  لدم  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگو  تسویپ  طیارش  اب  ناوتو 600،  STC روتوم اب  هنهد  ششرد  بصن  پآ  لور  عبرمرتم  59 ارجا بصن و  هیهت و  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
254 یلخاد  22914242 یردیح یگنهامه 

1547933411 یتسپ :  دک  یراصح ،  دیهش  نابایخ  شبن  دامادریم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22914250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22223097-021 :: 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

یعبرم یعبرم رتم   رتم پآپآ   لور   لور لدم   لدم یایا   هرکرک   هرکرک کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 9999

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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نارهت قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6319787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  ناوتو 600،  STC روتوم اب  هنهد  تشهرد  بصن  پآ  لور  عبرمرتم  126 ارجا بصن و  هیهت و  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگو 

254 یلخاد  22914242 یردیح یگنهامه 
1101004815000129 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یمتسر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  پآ  لور  لدم  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگو  تسویپ  طیارش  اب  ناوتو 600،  STC روتوم اب  هنهد  تشهرد  بصن  پآ  لور  عبرمرتم  126 ارجا بصن و  هیهت و  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
254 یلخاد  22914242 یردیح یگنهامه 

1547933411 یتسپ :  دک  یراصح ،  دیهش  نابایخ  شبن  دامادریم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22914250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22223097-021 :: 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

یعبرم یعبرم رتم   رتم پآپآ   لور   لور لدم   لدم یایا   هرکرک   هرکرک کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 100100

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6319790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  ناوتو 600،  STC روتوم اب  هنهد  ودرد  بصن  پآ  لور  عبرمرتم  24 ارجا بصن و  هیهت و  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگو 

254 یلخاد  22914242 یردیح یگنهامه 
1101004815000130 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یمتسر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  پآ  لور  لدم  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگو  تسویپ  طیارش  اب  ناوتو 600،  STC روتوم اب  هنهد  ودرد  بصن  پآ  لور  عبرمرتم  24 ارجا بصن و  هیهت و  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
254 یلخاد  22914242 یردیح یگنهامه 

1547933411 یتسپ :  دک  یراصح ،  دیهش  نابایخ  شبن  دامادریم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22914250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22223097-021 :: 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

یعبرم یعبرم رتم   رتم پآپآ   لور   لور لدم   لدم یایا   هرکرک   هرکرک کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 10 110 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نارهت قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6319795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  ناوتو 600،  STC روتوم اب  هنهد  تفهرد  بصن  پآ  لور  عبرمرتم  90 ارجا بصن و  هیهت و  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگو 

254 یلخاد  22914242 یردیح یگنهامه 
1101004815000131 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یمتسر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  پآ  لور  لدم  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگو  تسویپ  طیارش  اب  ناوتو 600،  STC روتوم اب  هنهد  تفهرد  بصن  پآ  لور  عبرمرتم  90 ارجا بصن و  هیهت و  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
254 یلخاد  22914242 یردیح یگنهامه 

1547933411 یتسپ :  دک  یراصح ،  دیهش  نابایخ  شبن  دامادریم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22914250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22223097-021 :: 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

یعبرم یعبرم رتم   رتم پآپآ   لور   لور لدم   لدم یایا   هرکرک   هرکرک کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 102102

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نارهت قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6319805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  ناوتو 600،  STC روتوم اب  هنهد  کی  رد  بصن  پآ  لور  عبرمرتم  20 ارجا بصن و  هیهت و  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگو 

254 یلخاد  22914242 یردیح یگنهامه 
1101004815000122 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یمتسر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  پآ  لور  لدم  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگو  تسویپ  طیارش  اب  ناوتو 600،  STC روتوم اب  هنهد  کی  رد  بصن  پآ  لور  عبرمرتم  20 ارجا بصن و  هیهت و  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
254 یلخاد  22914242 یردیح یگنهامه 

1547933411 یتسپ :  دک  یراصح ،  دیهش  نابایخ  شبن  دامادریم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22914250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22223097-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یعبرم یعبرم رتم   رتم پآپآ   لور   لور لدم   لدم یایا   هرکرک   هرکرک کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 103103

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

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

6318449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  کلیم (  یزرم  هنایاپ  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تخاس  ریز  هینبا  یارجا  دزمتسد  یقرب و  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000695 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ یالاک  دیفم  هدننک  هضرع  عجرم   SMLWPF لدم  m 3 لوط یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

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

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

یربکا یاقا   05431166363 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تخاس   تخاس ریز   ریز هینبا   هینبا یارجا   یارجا دزمتسد   دزمتسد وو   یقرب   یقرب مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104
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هدقن ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6318504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  هناماس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092844000025 زاین :  هرامش 

هدقن ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

هدقن رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتسب رادم  نیبرود  هناماس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5761853758 یتسپ :  دک  هدقن ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  رصع  یلو  هکلف  هب  هدیسرن  رصع  یلو  راولب  هدقن ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35663772-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35663771-044 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6318505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعلاطم  تسویپ  دوش  نیمات  هزور  هس  تاعطق  دیاب  نیبرود  یارجاو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097824000005 زاین :  هرامش 

روباشین ناتسرهش  ایلع  هنکچ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C2964-RFPA 2.7-13.5 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس  عجرم  ناریا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C2964-SPB لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9336157543 یتسپ :  دک  ایلع ،  هنکچ  یاتسور  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43328987-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43328987-051 :: 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

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6318511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  لماک  لیوحت  ات  بصن  هارمه  هب  نآ  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود  هعومجم  یرس   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003944000122 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هتفات هدننک  هضرع  عجرم   AVIGILON یتراجت مان   5.0MP.HD.DN لدم تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اراد ار  سراف  رد  تمدخ  تیحالص  هدننک  نیمات  دشاب / یم  تسویپ  طیارش  لیاف  ود  / دوش ظاحل  یرس  تمیق 7  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیهد رارق  تاظحالم  رد  سامت  هرامش  کی  افطل  افطل  / دشاب

دک یاه ،  سیدرپ  روما  تیریدم  نایگنهرف  هاگشناد  نیون ، داصتقا  کناب  یوربور  قرب ، نابایخ  شبن  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7133836381 یتسپ : 

32320216-071  ، 32320168-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32320810-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   لماک   لماک لیوحت   لیوحت اتات   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   نآنآ   تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هعومجم   هعومجم یرس   یرس   77 ناونع : : ناونع 107107

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6318595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   Dome نیبرود هاگتسد  نیبرود Bullet و29  هاگتسد  دیرخ 38 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007006000274 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 38 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 29 دادعت : 

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

رهماب  ، تسویپ تاحفص  مامت  یرازگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش.دشاب  یم  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  تمیقداهنشیپ  مرف  کالم.تسا  هباشماهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یرالاس )  ) هرامشاب 01732684412 تاعالطا  بسک  تهج  .دنشابیم  ربتعم  ءاضماو 

4917747911 یتسپ :  دک  تلادع 23 ،  جع - )  ) رصع یلو  نابایخ  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2037108-0938  ، 32254063-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32255640-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DomeDome نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد وو2929     BulletBullet نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد 3838 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

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

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6318626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا دات  دوم  یرگید  هباشم  دک  رهو  تسالاک  ون  تهجالاک  دک  - تاعالطر یروانفو  یرتویپماک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094277000051 زاین :  هرامش 

یکشزپ مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin plus لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط  - تاعالطر یروانفو  یرتویپماک  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6618634683 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ردیبآ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234763-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33234763-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 109109
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روباشین ناتسرهش  گیب  یقاس  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6318629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعلاطم  تسویپ  دوش  نیمات  هزور  هس  تاعطق  دیاب  نیبرود  یارجاو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097496000005 زاین :  هرامش 

روباشین ناتسرهش  گیب   یقاس  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
رکتبم سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  کاترف  رکتبم  سراپ  هدنزاس  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-N5016-E لدم لاتیجید  هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

کاترف
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C2964-RFPA 2.7-13.5 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس  عجرم  ناریا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C2964-SPB لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 11 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9336174475 یتسپ :  دک  گیب ،  یقاس  یاتسور  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43328987-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43328987-051 :: 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

نیبرود نیبرود یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1101 10
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6318706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راجیب گنت  یرادا  شخب  کینورتکلا  تظافح  متسیس  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  ارجالا  مزال  تسویپ  هچباتک  رد  جردم  طورش  هیلک 

1101091863001737 زاین :  هرامش 
برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 100 دادعت : 

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

.ددرگ یم  رازگرب  مالیا  ناتسرهش  رد   1401 خروم 08/12 / هژورپ  یارجا  لحم  زا  دیدزاب  دانسا و  عیزوت  هسلج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 : هژورپ لحم  زا  دیدزاب  دانسا و  عیزوت  هسلج  یگنهامه  تهج  ناسانشراک  سامت  هرامش 

09183344509 هارمه :  یلخاد 2404 –  - 0833311 یناخیدهم :  هلا  تجح  یاقآ 

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

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   ارجالا   ارجالا مزال   مزال تسویپ   تسویپ هچباتک   هچباتک ردرد   جردم   جردم طورش   طورش هیلک   هیلک راجیب   راجیب گنت   گنت یرادا   یرادا شخب   شخب کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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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 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

6318976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم و اب  هارمه  طیارش  هیلک  یراذگراب  تسویپ  کرادم  قبطو  تسا  هباشم  دک  ناریا   / هتسبرادم متسیس  تازیهجت  بصنودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش  اضما و 
1101001132000438 زاین :  هرامش 

برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/03/24 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  اضما و  رهم و  اب  هارمه  بسک  زاوج  ای  همان  ساسا  تمیقداهنشیپ و  هگربو  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرورض 

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

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت بصنودیرخ   بصنودیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

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

6319206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض روتکاف  شیپ   - دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  لماک  تاصخشم   - هزور یتخادرپ 60  - ههباشم دک  ناریا   - هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ

1101000386000189 زاین :  هرامش 
هواس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

 - هتعاس مالقا 24  لیوحت   - ددرگ تبث  لماک  تروصب  مالقا   - دشابیم تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

48501121-086  ، 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

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناریا  بط  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 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

6319267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروضح دیدزاب  سامت 09127939010  هرامش  یبیان  هچوک  شبن  لاصو  سردآ خ  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  هیبعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101091655000011 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناریا  بط  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
هرقف 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416663361 یتسپ :  دک  هیدمحا ،  هدکتمالس  پ 27 ، زیربت ، شبن ک  یلامش ، تسرپرس  خ  یبرغ ، یناقلاط  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88990827-021  ، 88993656-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88990829-021 :: 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 روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم  - - هزور هزور 6060 یتخادرپ   یتخادرپ  - - ههباشم ههباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ

1 13113

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   هیبعت   هیبعت ناونع : : ناونع 1141 14
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یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب 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 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

6319303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لسکیپاگم 4 ماد نیبرود  ، هاگتسد رتیاف 20 کراد  لدم   2T66G2-4I لدم لسکیپاگم  تلاب 6 نیبرود  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد ویو 20 رلاک  لدم  1347G0L لدم
1101000001000254 زاین :  هرامش 

یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 48868472   DSC-T700/P E15 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لسکیپاگم 4 ماد نیبرود  ، هاگتسد رتیاف 20 کراد  لدم   2T66G2-4I لدم لسکیپاگم  تلاب 6 نیبرود  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   * دشابیم هامود  هیوست  * هاگتسد ویو 20 رلاک  لدم  1347G0L لدم

 : یتسپ دک  شزومآ ،  نامرد و  ، تشادهب ترازو  یزکرم  داتس  ، ناشفارز کمالف و  نیب  ، ناریا یامیس  نابایخ  ، سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1467664961

81452181-021  ، 88363560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88363972-021 :: 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

لسکیپاگم لسکیپاگم 44 ماد ماد نیبرود   نیبرود ،، هاگتسد هاگتسد 2020 رتیاف   رتیاف کراد   کراد لدم   لدم   22 T66G2 -4IT66G2 -4I لدم   لدم لسکیپاگم   لسکیپاگم 66 تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 115115
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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

6319333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001508000006 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  دمحا  ریوب  هیولیگهک و  بعشروما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-N7032-UH 32CH لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  لاس  یاراد 5  تیاس و  لیام  دنرب  یریوصت  تظافح  متسیس  تازیهجت  یمامت  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591873171 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  تیریدم  - یزاریش یازریم  نابایخ  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229009-074  ، 33227200-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225888-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ لامج  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم تالوصحم  هیلک  الاک و  ناریا  دک  تسویپ  تاصخشم  اب  هنسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098311000003 زاین :  هرامش 

دنزاش ناتسرهش  دابا  لامج  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867111894 یتسپ :  دک  دابآ ،  لامج  یاتسور  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83931225-091 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83931225-091 :: 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 لیاف   لیاف قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 1161 16

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1171 17

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   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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتکرح نودام  ) یکینورتکلا یتکرح  مشچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004351000048 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یقیقح  تسرپادخ  خرهاش  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   F400 لدم ریگدزد  یتکرح  زاس  راکشآ  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

یقیقح تسرپادخ  خرهاش  هدننک 
ددع 40 دادعت : 

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

یکینورتکلا یتکرح  مشچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه 
.دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

.دریذپیم تروص  کناب  ینف  هیدیئات  زا  دعب  یدقن  هیوست 
ههام ربتعم 24  یتناراگ 

5615784835 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  تیریدم  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33263318-045  ، 33727286-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33727286-045 :: 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

(( یتکرح یتکرح نودام   نودام )) یکینورتکلا یکینورتکلا یتکرح   یتکرح مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 118118

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6319613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت شیاپ  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091916000070 زاین :  هرامش 

نادمه هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رواک یدنب  هتسب  عون  هکبش  تحت  گولانآ و  یاهنیبرود  تیریدم  یزاس و  دنمشوه  یریوصت و  تراظن  طبض و  ناونع  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

یچملق دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  شیاپ  نما  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1 
ددع 1 دادعت : 

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

مالقا سانشراک  اب  یگنهامه  مدع  تروص  رد  / دامرف لصاح  سامت  یدمحم 09931385146  یاقآ  تکرش  سانشراک  اب  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یعوجرم  مالقا  تدوع  لاسرا و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  دنفسا 1401/ نایاپ  ات  یلام  هیوست  / دش دهاوخ  هداد  تدوع 

6515699177 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  تارباخم  تکرش  بنج  یلعوب - هاگمارآ  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38262140-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262140-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1191 19

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

6319670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرادا دات  طبریذ و  عجارم  زا  زوجم  یاراد  یاهتکرش  ، تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  یتظافح  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم لوبق  دروم  هاشنامرک  یرادرهش  تسارح 

1201050273000035 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هس  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دروم هاشنامرک  یرادرهش  تسارح  هرادا  دات  طبریذ و  عجارم  زا  زوجم  یاراد  یاهتکرش  ، تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  یتظافح  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ  - 
دشابیمن زاجم  هباشم  یاهدک  زا  هدافتسا  ، ددرگ هدافتسا   2241220817030003 الاک دک  زا  تمیق  یراذگراب  تهج  ، دنشابیم لوبق 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  ربارب   1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادرهش تسارح  هرادا  دات  طبریذ و  عجارم  زا  زوجم  یاراد  یاهتکرش  ، تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  یتظافح  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیمن زاجم  هباشم  یاهدک  زا  هدافتسا  ، ددرگ هدافتسا   2241220817030003 الاک دک  زا  تمیق  یراذگراب  تهج  ، دنشابیم لوبق  دروم  هاشنامرک 

6713838477 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  خلت -  کشا  دبهش  نابایخ  ریدغ - نادیم  تمس  هب  باون  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37213737-083  ، 37272050-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37272050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتظافح یتظافح نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 120120
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سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز 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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  یمالعا  دکناریا   - تسویپ تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003234000429 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 46 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا  تسیل -  قبط  تاصخشم  هدنشورف - هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7167635383 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تلادع   راولب  یاهتنا  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38246960-071  ، 38241007-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38246960-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 12 112 1

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

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6319730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یاههاگدورف  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تازیهجت  رازفا و  تخس   ، رازفا مرن  یرادهگن  ریمعت و   ، سیورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لاس کی  تدم  هب  () رسمار رهشون و  یراس ، یاههاگدورف  ) ناردنزام

1101001407000299 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

.ددرگ ماجنا  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یتساوخرد  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09117897391 .دشاب یم  یمازلا  تاحیضوت  هئارا  تهج  ینفلت  سامت  دیدزاب ، مدع  تروص  رد 

تیاغل 1402/12/15  1401/12/16 لاس ) کی  دادرارق ( خیرات 

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

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

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یاههاگدورف   یاههاگدورف هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت وو   رازفا   رازفا تخس   تخس  ، ، رازفا رازفا مرن   مرن یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت  ، ، سیورس سیورس ناونع : : ناونع
(( لاس لاس کیکی   تدم   تدم هبهب   ()() رسمار رسمار وو   رهشون   رهشون یراس ، ، یراس یاههاگدورف   یاههاگدورف )) ناردنزام ناردنزام

122122
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ناردنزام ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  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 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

6319883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاروما یناسربآ  تاسیسات  نکاما و  دنمشوه  تظافح  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005168000154 زاین :  هرامش 

ناردنزام بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تاروما یناسربآ  تاسیسات  نکامادنمشوه و  تظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  1 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4814896564 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  - هافر نابایخ  - یدازآ راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356511-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33260290-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هردناوید یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6320020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ هگرب  قبط  گینروتینام  زکرم  لاقتنا  صوصخ  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090341000156 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  هردناوید  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   D-01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 

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

هردناوید رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یقفاوت  تروصب  تخادرپ 

6641933451 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  یرقاب  دیهش  نابایخ  هردناوید  هردناوید ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722390-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722630-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاروما تاروما یناسربآ   یناسربآ تاسیسات   تاسیسات وو   نکاما   نکاما دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 123123

یتسویپ یتسویپ هگرب   هگرب قبط   قبط گینروتینام   گینروتینام زکرم   زکرم لاقتنا   لاقتنا صوصخ   صوصخ ردرد   ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نالیگ ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6320040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هس تدم  هب  مزاول  لماک  تنامض  اب  تشر  یناقلاط  هبعش   IP لاتیجید هتسبرادم  نیبرود  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارق دقع  تسویپ و  روتکاف  شیپ  قبط  لاس 

1101003293000021 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ روتکاف  شیپ  لاسرا  لیمکت و  " انمض.دامن لصاح  سامت  یرینم  یاقآ  نفلت 013-33344472  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا 

4184983749 یتسپ :  دک  لاکیم ،  هارراهچ  - ینیمخ ماما  نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33344473-013  ، 33344477-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338757-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هرادا6319579 هناخروتوم  نامتخاس  تیریدم  دنمشوه  هچراپکی  هناماس  یزادنا  هار  ، بصن ، مالقا دیرخ 
( تسویپ نامیپ  جیکپ  مالعتسا و  مرف  قباطم   ) یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم 

هحفص 27) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لاس لاس هسهس   تدم   تدم هبهب   مزاول   مزاول لماک   لماک تنامض   تنامض اباب   تشر   تشر یناقلاط   یناقلاط هبعش   هبعش   IPIP لاتیجید   لاتیجید هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
دادرارق دادرارق دقع   دقع وو   تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ قبط   قبط

125125

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

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

زا 152 ھحفص 101 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b5hb3hqlkgehs?user=37505&ntc=6320040
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6320040?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا هنزرو  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6319208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هبعش  سا  یپ  وی  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  لیمکت  یتایلمع  همانرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092371000003 زاین :  هرامش 

هنزرو هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ حرش  ) دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  راک و  یبایزرا  ، هبعش زا  دیدزاب  ، ارجا زا  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  زیراو  تامادقا  دات  ارجا و  زا  یراک  زور  زا 10  سپ  روتکاف  غلبم  ودقعنم  نیفرط  نیب  دادرارق  ، ارجا زا  شیپ 

.تسا یمازلا  شورف  زا  سپ  تامدخ  ماجنادهعت  یناشن و  شتآ  یهاوگ 

8375173461 یتسپ :  دک  لکوت ،  شبن خ  لحاس  کرهش خ  هنزرو  رهش  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46485499-031  ، 46485377-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46485388-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6318483 مالعا  متسیس  هلعش  هحفص 30)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ههام6318538 4 تخادرپ هباشم - دکناریا  - تسویپ تسیل  قبط  قیرح  نالعا  متسیس  زاین  دروم  هحفص 30)لیاسو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرزیل6318899 هحفص 30)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لیاف6319208 قبط  هبعش  سا  یپ  وی  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  لیمکت  یتایلمع  همانرب 
تسویپ

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

متسیس6319638 هعومجم  ود  سنمیز و  کرام  قیرح  مالعا  متسیس  هاگتسد  کی  یرادهگن  ریمعت و 
تسویپ دادرارق  قبط  ناریا  رامآ  زکرم  رتنس  اتید  رد  هبوصنم  قیرح  ءافطا 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6319699 مالعا  هحفص 30)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6319863 مالعا  هحفص 30)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هبعش   هبعش ساسا   یپیپ   ویوی   وو   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت لیمکت   لیمکت یتایلمع   یتایلمع همانرب   همانرب ناونع : : ناونع 126126

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 " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6319932 تنیوپ  سسکا  میس  یب  هدنتسرف  هحفص 40)هدنریگ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6319594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  سیدرف  ینامیلس  دیهش  ناتسرامیب  گنیجیپ  متسیس  یزادنا  هار  لیوحت  بصن و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090407000210 زاین :  هرامش 

زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زاریش توصردنت  یکینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  ردنت  یتراجت  مان   TSC80 لدم  W 30 ناوت یفقس  وگ  دنلب  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد تدوع  الاک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ - تسویپ  امازلا  روتکاف  شیپ  تیلاعف و  یمسر  زوجم  دشاب - یم  هدنشورف  هدهع  رب  لقن  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب یم  یراک  هام  کی  رادیرخ  سانشراک  طسوت  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  دوشیم -

3149779453 یتسپ :  دک  یرادا ،  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34197000-026  ، 34197655-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34197658-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: 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

ناتسرامیب6319594 گنیجیپ  متسیس  یزادنا  هار  لیوحت  بصن و  هحفص 103)هیهت ،  گنیجیپ  ( گنیجیپ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسرامیب ناتسرامیب گنیجیپ   گنیجیپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار لیوحت   لیوحت وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 127127

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001010003000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/11/30  زا   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نازور  :: عبنم خرومعبنم  - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319281 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

، عوجر بابرا  ددرت  لرتنک  ییامنهار و  یناسرهمان ، هناخرادبآ ، یتفاظن ، تامدخ  زا  معا  نایوجشناد : روما  نامزاس  ینابیتشپ  تامدخ  روما  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1402 رد  نامزاس  ینابیتشپ  یتامدخ و  روما  ریاس  یرادا و  تازیهجت  سیورس 

لایر   6,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

رورس نیسح  یاقآ  مجنپ -  هقبط  کالپ 27  یوسوم  دیهش  یسودرف خ  نادیم  رد  عقاو  نامزاس  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  جراخ  ددرت  نژیسکا  لوسپک  ریش  ددع  لخاد و 100  ددرت  نلتیسا  زاگ  لوسپک  ریش  ددع  لماش 100  ملق  2 زاین تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناخ  086-33492838 تسویپ

1101092447001554 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا زاگ  ریش  یدیلوت  زاگ  جورخ  دورو و  نازیم  هدننک  میظنت  نژیسکا  لوسپک  ریش  الاک :  مان 
تس 200 دادعت : 

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

هیوست مالقا  / کیکفت  هب  یلام  داهنشیپو  لماک  ینف  تاصخشم  لاسرا  هدنشورف / هدهع  هب  لمح  هنیزه  / دنزاش هاگشیالاپ  الاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام کی  زا  شیب  لیوحت  نامز  رد  دادرارق  دقع  هلومحم / لک  لاسرا  زا  لبق  هدنرب  فرط  زاالاک  هنومن  لاسرا  الاک / داتو  لیوحت  زا  سپ  باسح 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492701-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لرتنک لرتنک وو   ییامنهار   ییامنهار یناسر ، ، یناسر همان   همان هناخرادبآ ، ، هناخرادبآ یتفاظن ، ، یتفاظن تامدخ   تامدخ زازا   معا   معا نایوجشناد : : نایوجشناد روما   روما نامزاس   نامزاس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یتامدخ   یتامدخ روما   روما ریاس   ریاس وو   یرادا   یرادا تازیهجت   تازیهجت سیورس   سیورس عوجر ، ، عوجر بابرا   بابرا ددرت   ددرت

128128

نژیسکا نژیسکا لوسپک   لوسپک ریش   ریش ناونع : : ناونع 129129
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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

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

6319281، یتفاظن تامدخ  زا  معا  نایوجشناد : روما  نامزاس  ینابیتشپ  تامدخ  روما  یراذگاو 
یرادا و تازیهجت  سیورس  عوجر ، بابرا  ددرت  لرتنک  ییامنهار و  یناسر ، همان  هناخرادبآ ،

ینابیتشپ یتامدخ و  روما  ریاس 

هحفص 14) ددرت  ( ددرت

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

نژیسکا6319481 لوسپک  هحفص 14)ریش  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6318824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09163413353 ایک :  یدیشمج  یاقآ  سانشراک  تسویپ  لیاف  قباطم  کی  هجرد  یگنرف  تلاوت  تقرس و  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105003526 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نالیگ هوک  نابراس  هدننک  هضرع  عجرم   VT1066 لدم یکیمارس  یگنرف  تلاوت  هساک  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست  . دیئامرف مالعا  ینف  تاصخشم  رکذ  اب  ربتعم  تاجناخراک  زا  یناریا و  کی  هجرد  عون  زا  تاحیضوت  اب  قباطم  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 30 

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

32177207-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکی هجرد   هجرد یگنرف   یگنرف تلاوت   تلاوت وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 130130
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6318991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  یاهالاک  لماک  بصن  ارمهب  رورس  قاتا  یزاسهب  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001359000042 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
روتایدار ناریا  یدیلوت  روتایدار  ناریا  یدیلوت  روتایدار  ناریا   Btu 24000 تیفرظ  IAC-24CH/LF/AA یشیامرس یشیامرگ و  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

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

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  راک  موف  ران  هدنزاس  عجرم   NFK-FD-SI لدم  2500x1150 mm زیاس هگنل  کی  قیرح  دض  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اریو  تعنص  نارشیپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SRC4 لدم امد  هدهاشم  تبث و  یریگ و  هزادنا  دربراک   PLC امد روتینام  الاک :  مان 

اریو تعنص  نارشیپ  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

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

لماک ینف  تاصخشم  - لماک بصن  هارمه  هب  یزاگ  تیلپسا  ، تقرسدض برد  ، جنس تبوطر  یاهالاک  دیرخ  رورس و  قاتا  ییارجا  تامدخ  یزاسهب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت   03832427979 هرامش اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد  تسا  هدیدرگ  جرد  تسویپ  تسیل  رد  دراوم  قیقد  و 

8831781345 یتسپ :  دک  دادرخ ،  راولب 15  رهشخرف - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2428354-0383  ، 32423600-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32422570-038 :: 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

درونجب6318390 همئالا  نماث  ناتسرامیب  قیرح  ءافطا  متسیس  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 8)هصقانم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6318483 مالعا  متسیس  هلعش  هحفص 30)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ههام6318538 4 تخادرپ هباشم - دکناریا  - تسویپ تسیل  قبط  قیرح  نالعا  متسیس  زاین  دروم  هحفص 30)لیاسو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کیتاموتا6318801 قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  هعسوت  یرادهگن و  هحفص 8)ریمعت ،  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هدهاشم هدهاشم وو   تبث   تبث وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا دربراک   دربراک   PLCPLC  امد امد روتینام   روتینام هگنل -  -  هگنل کیکی   قیرح   قیرح دضدض   ردرد   یشیامرس -  -  یشیامرس وو   یشیامرگ   یشیامرگ تیلپسا   تیلپسا یزاگ   یزاگ رلوک   رلوک ناونع : : ناونع
امد امد

131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کی6318824 هجرد  یگنرف  تلاوت  تقرس و  دض  هحفص 8)برد  قیرح  ( قیرح

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

یرزیل6318899 هحفص 30)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6318991PLC امد روتینام  هگنل -  کی  قیرح  دض  رد  یشیامرس -  یشیامرگ و  تیلپسا  یزاگ  رلوک 
امد هدهاشم  تبث و  یریگ و  هزادنا  دربراک 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

لیاف6319208 قبط  هبعش  سا  یپ  وی  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  لیمکت  یتایلمع  همانرب 
تسویپ

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

قیرح6319620 ءافطا  مالعا و  جنس  زاگ  هاگتسد  دربراک  نژیسکا  هحفص 30)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

متسیس6319638 هعومجم  ود  سنمیز و  کرام  قیرح  مالعا  متسیس  هاگتسد  کی  یرادهگن  ریمعت و 
تسویپ دادرارق  قبط  ناریا  رامآ  زکرم  رتنس  اتید  رد  هبوصنم  قیرح  ءافطا 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6319699 مالعا  هحفص 30)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6319863 مالعا  هحفص 30)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هچباتک6318706 رد  جردم  طورش  هیلک  راجیب  گنت  یرادا  شخب  کینورتکلا  تظافح  متسیس  داجیا 
.دشاب یم  ارجالا  مزال  تسویپ 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6318483 مالعا  متسیس  هلعش  هحفص 30)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6318501UPS رورس و قاتا  هحفص 30)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرزیل6318899 هحفص 30)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6319366FLAME MONITORING(30 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6319470( یتکرح نودام  ) یکینورتکلا یتکرح  هحفص 82)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   2929 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6318526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض تمرف  قبط  ناسرلوپ  نیشام  سا  یپ  یج  نیبرود و  هاگتسد  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003634000018 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  هیرظان  یاقآ  (147  ) یلخاد ای  ینیسحریم ) یاقآ  )023-033361900(121  ) یلخاد نفلت  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3518888614 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  رویرهش  17 راولب نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361900-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33361888-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همیمض همیمض تمرف   تمرف قبط   قبط ناسرلوپ   ناسرلوپ نیشام   نیشام ساسا   یپیپ   یجیج   وو   نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6318687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  تاصخشم  ریاس  ، مرگولیک نزو 4/5 لمحت  اب  نیبرود  ریگ  شزرل   ) لابمیگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
* تسا هباشم  دک  ناریا  *

1101094953001386 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   SS-41-IASD لدم لاتیجید  نیبرود  سوکوف  موز و  لرتنک  تیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تسا یمازلا  هدننک  نیمات  شورف  سانشراک  لاعف  سامت  هرامش  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرکاسع و34490517 یاقآ  09169104662 و 09036964075 سامت : یاه  هرامش 

تسا تسویپ  مالعتسا  طیارش  تساوخرد و  یلیصفت  حرش 
ددرگ یراذگراب  هناماس  رد...و  روتکاف  ، ینف تاعالطا  هنوگره  ، گولاتاک ریواصت ،

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

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

** تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  * * تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   تاصخشم   تاصخشم ریاس   ریاس ،، مرگولیک مرگولیک 4/54/5 نزو   نزو لمحت   لمحت اباب   نیبرود   نیبرود ریگ   ریگ شزرل   شزرل  ) ) لابمیگ لابمیگ ناونع : : ناونع 133133
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6318860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هیاپ زنل و   ) تاقلعتم یساکع و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا تسویپ  ینف  تاصخشم 

تسا هباشم  دک  ناریا 
1101094953001388 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نناک  IXUS970 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدننک  نیمات  شورف  سانشراک  لاعف  سامت  هرامش  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرکاسع و34490517 یاقآ  09169104662 و 09036964075 سامت : یاه  هرامش 

تسا تسویپ  مالعتسا  طیارش  تساوخرد و  یلیصفت  حرش 
ددرگ یراذگراب  هناماسرد   ... روتکاف و ، ینف تاعالطا  هنوگرهو  گولاتاک  ، ریواصت

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

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسا   تسا تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم هیاپ ) ) هیاپ وو   زنل   زنل  ) ) تاقلعتم تاقلعتم وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 134134
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یرنه هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6318912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KP-2264 لدم هیاپ  هس  ددع  هارمه 8  هب  هاگتسد  دادعت 8  هب   sony HDR - CX405 لدم ینوس  یرادربملیف  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005661000034 زاین :  هرامش 

یرنه هزوح  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  8 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن تروص  هب  تخادرپ  هوحن  یداصتقا  ای  یلم  دک  ربتعم  روتکاف  شیپ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514756713 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  یبرغ  مهدزاود  هچوک  تسراخب  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88501186-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88501186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6319372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک یراذگراب  تسویپ  کرادم  قبطو  تسا  هباشم  دک  ناریا  / یمارگوتف نیبرود  یاراد  سناکرف  یتلوم  GPS هاگتسد کیدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش  اضما و  رهم و  اب  طیارش 

1101001132000441 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یژرنا کرتا  هدننک  هضرع  عجرم   TEKRON-GPS یتراجت مان   NTS 01 لدم لاتیجید  سا  یپ  یج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  اضما و  رهم و  اب  هارمه  بسک  زاوج  ای  همان  ساسا  تمیقداهنشیپ و  هگربو  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرورض 

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

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KP-2264KP-2264  لدم لدم هیاپ   هیاپ هسهس   ددع   ددع   88 هارمه   هارمه هبهب   هاگتسد   هاگتسد   88 دادعت   دادعت هبهب     sony HDR -  CX405sony HDR -  CX405 لدم   لدم ینوس   ینوس یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 135135

یمارگوتف یمارگوتف نیبرود   نیبرود یاراد   یاراد سناکرف   سناکرف یتلوم   یتلوم   GPSGPS هاگتسد هاگتسد کیدیرخ   کیدیرخ ناونع : : ناونع 136136

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

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

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

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

6319678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  اب  ربارب  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  هباشم و  الاک  دک  ناریا  // هراکود داپ  ونوم  هاگتسد  دیرخ 242  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005104000361 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگنرطاف نیون  هدنیآ  یرنه  یگنهرف  هسسوم  هدننک  هضرع  عجرم  راگن  رطاف  هدنزاس  عجرم   FN01 لدم داپونوم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 242 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  ینادومحم  یاقآ  یلخاد 251  یاه 7-33665001-013 و  نفلت  اب  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33664499-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هراکود هراکود داپ   داپ ونوم   ونوم هاگتسد   هاگتسد   242242 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6319700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط هطوبرم  پویت  وتف  نیبرود و  هارمه  هب  یمشچ  هس  ترونیا  بوکسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم 

1201094433000006 زاین :  هرامش 
ناردنزام یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

.دشاب لیوحت  هدامآ  هاگتسد  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ مالعا  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  نامز  تدم  -2

.ددرگ یم  ییات  دشاب  ینف  سانشراک  دات  دروم  هک  یطیارش  رد  هاگتسد  - 3
یراس رد  رادیرخ  رابنا  لیوحت  لحم  -4

.دشاب یم  هدنشورف  اب  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و  -5

4818859648 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  ملعم  نادیم  یراس   ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34484805-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34484805-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هطوبرم   هطوبرم پویت   پویت وتف   وتف وو   نیبرود   نیبرود هارمه   هارمه هبهب   یمشچ   یمشچ هسهس   ترونیا   ترونیا بوکسورکیم   بوکسورکیم ناونع : : ناونع 138138

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

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

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

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

6320175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک وئدیو  یادص  متسیس  هیذغت  عبنم  لاتیجید و  یزکرم  لرتنک  تینوی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SD رد ردروکر  هب  زهجم   ORBIS CU ینف : لدم 

همیمض لیاف  رد  مالقا  لماک  تسیل 
1201093863000008 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سنارفنک نلاس  یتوص  متسیس  یناسرزور  هب  زیهجت و  تهج  مالقا  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

تامدخ یلصا و  یتناراگ  اب  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریا زاگ  یلم  تکرش  برد  لیوحت  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیب  دشابیم  هباشم  دکناریا 

یتسپ دک  ناریا ،  زاگ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  دنپس ، شبن  یبونج ، نابآ )  ) یدضع دیهش  نابایخ  دنز ، ناخمیرک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598753113 : 

84878151-021  ، 84870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88824750-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6318409 شیاپ  نیبرود  بصنو  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 14)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6318449 رادم  یاه  نیبرود  تخاس  ریز  هینبا  یارجا  دزمتسد  یقرب و  مزاول  هحفص 82)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6318504 رادم  نیبرود  هناماس  هحفص 82)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6318505 هتسب  رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

حرش6318511 هب  لماک  لیوحت  ات  بصن  هارمه  هب  نآ  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود  هعومجم  یرس   7
تسویپ

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

همیمض6318526 تمرف  قبط  ناسرلوپ  نیشام  سا  یپ  یج  نیبرود و  هاگتسد  هحفص 14)دیرخ 2  نیبرود  ( نیبرود

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو یادص   یادص متسیس   متسیس هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم وو   لاتیجید   لاتیجید یزکرم   یزکرم لرتنک   لرتنک تینوی   تینوی ناونع : : ناونع 139139

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

6318595Dome نیبرود هاگتسد  نیبرود Bullet و29  هاگتسد  هحفص 82)دیرخ 38 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6318629 یارجا  هحفص 82)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6318687 لیاف  رد  تاصخشم  ریاس  ، مرگولیک نزو 4/5 لمحت  اب  نیبرود  ریگ  شزرل   ) لابمیگ
* تسا هباشم  دک  ناریا  *

هحفص 14) نیبرود  ( نیبرود

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

هباشم6318860 دک  ناریا  تسا  تسویپ  ینف  تاصخشم  هیاپ ) زنل و   ) تاقلعتم یساکع و  نیبرود 
تسا

هحفص 14) نیبرود  ( نیبرود

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

هارمه 63189128 هب  هاگتسد  دادعت 8  هب   sony HDR - CX405 لدم ینوس  یرادربملیف  نیبرود 
KP-2264 لدم هیاپ  هس  ددع 

هحفص 14) نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6318976 متسیس  تازیهجت  هحفص 82)بصنودیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگشاب6319154 رد  هتسبرادم  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  یشک  لباک  تایلمع  هحفص 14)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6319206 لیاف  رد  لماک  تاصخشم   - هزور یتخادرپ 60  - ههباشم دک  ناریا   - هتسب رادم  نیبرود 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   - دشاب یم 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6319267 رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 82)هیبعت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6319303 ، هاگتسد رتیاف 20 کراد  لدم   2T66G2-4I لدم لسکیپاگم  تلاب 6 نیبرود 
لسکیپاگم 4 ماد

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6319333 لیاف  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  هحفص 82)تساوخرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یمارگوتف6319372 نیبرود  یاراد  سناکرف  یتلوم   GPS هاگتسد هحفص 14)کیدیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6319434 رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6319494 شیاپ  یاهنیبرود  بصن  هحفص 14)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6319613 شیاپ  هحفص 82)متسیس  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 " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتظافح6319670 نیبرود  بصن  دیرخ و  هحفص 82)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هراکود6319678 داپ  ونوم  هاگتسد  هحفص 14)دیرخ 242  نیبرود  ( نیبرود

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

تاصخشم6319700 قبط  هطوبرم  پویت  وتف  نیبرود و  هارمه  هب  یمشچ  هس  ترونیا  بوکسورکیم 
تسویپ

هحفص 14) نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6319712 رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6319730 رادم  یاه  نیبرود  تازیهجت  رازفا و  تخس   ، رازفا مرن  یرادهگن  ریمعت و   ، سیورس
( لاس کی  تدم  هب  () رسمار رهشون و  یراس ، یاههاگدورف  ) ناردنزام ناتسا  یاههاگدورف 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6320020 هگرب  قبط  گینروتینام  زکرم  لاقتنا  صوصخ  هحفص 82)رد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اب6320040 تشر  یناقلاط  هبعش   IP لاتیجید هتسبرادم  نیبرود  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
دادرارق دقع  تسویپ و  روتکاف  شیپ  قبط  لاس  هس  تدم  هب  مزاول  لماک  تنامض 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سنارفنک6320175 وئدیو  یادص  متسیس  هیذغت  عبنم  لاتیجید و  یزکرم  لرتنک  هحفص 14)تینوی  نیبرود  ( نیبرود

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

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

زا 152 ھحفص 116 

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


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اضر ماما  یللملا  نیب  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6319311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورپ اتید  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: imamreza.ac.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ اتید   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژورپ6319311 اتید  هحفص 116)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 140140
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ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یقفا  نزخم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014001251 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نزخم نامداش  هدننک  هضرع  عجرم  نامداش   Lit 1000 تیفرظ ینلیتا  یلپ  سنج  یقفا  هیال  هس  بآ  یزاس  هریخذ  نزخم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

هورق رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلغ لک  هرادا  یاهرابناردریمعت  تهج  هاگتسد  حالصا و10 تهج  هلاقنراون  همست  هاگتسد  3 دادعت.دشاب یم  هباشم  تمدخدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یمدوجوم 

1101091319000173 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

یگنهامهو لاوس  تروصرد.دشاب  یم  یمازلادیدزاب.دشاب  یمراکنامیپ  هدهعرب  هنیزه  ییاجباجو  لمح  هنوگره  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  09381959987 نفلتاب

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

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   یقفا   یقفا نزخم   نزخم ناونع : : ناونع 141141

اهرابنا اهرابنا ردرد   ریمعت   ریمعت تهج   تهج هاگتسد   هاگتسد 1010 وو حالصا   حالصا تهج   تهج هلاقن   هلاقن راون   راون همست   همست هاگتسد   هاگتسد 33 دادعت دادعت ناونع : : ناونع 142142

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

روشک یملع  تسایس  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6319840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091491000038 زاین :  هرامش 

روشک یملع  تسایس  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اسرد ناشیدنا  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان  هنایار   HPE 1.2TB 10K لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دریگیم رارق  یسررب  دروم  دشاب  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  اقیقد  هک  ییاه  داهنشیپ  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش یم  تخادرپ  شانشراک  دات  تست و  زا  دعب  باسحتروص 

1435894461 یتسپ :  دک  پ 9 ،  دار - یعناق  خ  یبونج - زاریش  - اردصالم - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88036144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88061747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود6318629 یارجا  هحفص 82)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6319102 حرش  هب  یقفا  هحفص 117)نزخم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

اهرابنا6319142 رد  ریمعت  تهج  هاگتسد  حالصا و10 تهج  هلاقن  راون  همست  هاگتسد  3 هحفص 117)دادعت زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هکبش6319840 تحت  زاس  هریخذ  هحفص 117)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیفارت6319358 دنب  هار  هحفص 64)ریگتعرس - هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هکبش هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 143143
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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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنارفنک6320175 وئدیو  یادص  متسیس  هیذغت  عبنم  لاتیجید و  یزکرم  لرتنک  هحفص 14)تینوی  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6318480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  رورس  هکبش  تراک  ددع  لاسرا 10  هیهت و  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030063000138 زاین :  هرامش 

ناگزمره ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 82E PCI-e FC HBA Dual Port لدم هنایار  رورس  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  دشابیم .  یمازلا  ربتعم  روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ .  لیاف  حرش  هب  رورس  هکبش  تراک  ددع  لاسرا 10  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09171693618

7916613885 یتسپ :  دک  قباس ،  یرادناتسا  بنج  نارمچ -  دیهش  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333280-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337932-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   رورس   رورس هکبش   هکبش تراک   تراک ددع   ددع   1010 لاسرا   لاسرا وو   هیهت   هیهت تسا .  .  تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   ناونع : : ناونع 144144

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6318716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چوس نس  ربیف  یاه  لوزآم  تراک HBA و 

تسویپ تاصخشم  قبط 
1101030063000140 زاین :  هرامش 

ناگزمره ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نامرآ هوژپ  انرب  هدننک  هضرع  عجرم   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا الاک  تلاصا  روتکافشیپ و  .تسویپ  تاصخشم  قبط  چوس  نس  ربیف  یاه  لوزآم  تراک HBA و  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171673618 سامت هرامش  دشابیم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  دشابیم . 

7916613885 یتسپ :  دک  قباس ،  یرادناتسا  بنج  نارمچ -  دیهش  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333280-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337932-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس نسنس   ربیف   ربیف یاه   یاه لوزآم   لوزآم وو     HBAHBA  تراک تراک ناونع : : ناونع 145145
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کباب رهش  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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6318741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DL380 G10 8SFF NEW لدم رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005616000071 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  کبابرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

کباب رهش  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراکشریم 09132915212 یاقآ  سامت  تهج  هرامش  ددرگ -  یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت و  تسویپ  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7751811177 یتسپ :  دک  اروش ،  نادیم  بنجریت  متفه  یادهش  راولب  کبابرهش  کباب ،  رهش  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34122006-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34112005-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DL380 G10  8SFF NEWDL380 G10  8SFF NEW  لدم لدم رورس   رورس ناونع : : ناونع 146146
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6318745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ سیون  شیپ  قباطم  لاکیناکم   UPS هاگتسد  15KVA لوژام ددع   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  نآ  هئارا  مدع  هدوب و  یمازلا  سیون  شیپ  هئارا  وءاضماو  رهم 

1101001017000823 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   APC یتراجت مان  رورس  قاتا  هداد و  زکارم  دربراک   SUVTP10KH4B4 لدم  KVA 10 ناوت یرطاب  ود  یس و  لوژام و  راهچ  عون   UPS الاک :  مان 
نیپیلیف

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تیمق  هئارا  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرگسع  75358222

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

75358213-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاکیناکم لاکیناکم   UPSUPS هاگتسد   هاگتسد   1515 KVAKVA لوژام لوژام ددع   ددع   55 ناونع : : ناونع 147147

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6318848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هنایار  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005939 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دام ناناب  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   RC-44B لدم تنوم  کر  رورس  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصنیا ریغرد  تسا  یمازلا  هدنشورف  لیابوم  هرامش  هارمهب  یلامو  ینفداهنشیپ  هیارا  دشاب  تسویپ  لیافرد  هدشرکذ  طیارشو  حرش  قبط  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت 

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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دبیم هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6318865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  دوجوم  طیارش  تاصخشم و  اب   HP G10 Dl380 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030020000018 زاین :  هرامش 

دبیم هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کت اران  یکناب  کینورتکلا  یاهمتسیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  هداد  تدوع  الاک  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  الاک  تاعالطا  یروانف  دحاو  طسوت  الاک  دات  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8961955133 یتسپ :  دک  هداز ،  ییحی  راولب  سدقم  عافد  نادیم  دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32357502-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35353004-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 148148

تسویپ تسویپ ردرد   دوجوم   دوجوم طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم اباب     HP G10  Dl380HP G10  Dl380 رورس   رورس ناونع : : ناونع 149149

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

6319191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ دننک .  قاصلا  هتشاد و  اتفا  همان  یهاوگ  ناگدننک  تکرش  همیمض  تاصخشم  قبط   HPE ProLiant DL380 G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسیمازلا روتکاف 

1201004010000527 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

شیپ شیپ دننک .  .  دننک قاصلا   قاصلا وو   هتشاد   هتشاد اتفا   اتفا همان   همان یهاوگ   یهاوگ ناگدننک   ناگدننک تکرش   تکرش همیمض   همیمض تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   HPE ProLiant DL380 G10HPE ProLiant DL380 G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع
 . . تسیمازلا تسیمازلا روتکاف   روتکاف

150150

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 152 ھحفص 125 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t67eyjdhttpvv?user=37505&ntc=6319191
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6319191?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

6319383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.new  . دننک قاصلا  هتشاد و  اتفا  همان  یهاوگ  ناگدننک  تکرش  همیمض  تاصخشم  قبط   HPE ProLiant DL380 G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دنبکا .راد  خیرات   . لانیجرا

1201004010000528 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 

شیپ  . دنبکا .راد  خیرات   . لانیجرا . new  . دننک قاصلا  هتشاد و  اتفا  همان  یهاوگ  ناگدننک  تکرش  همیمض  تاصخشم  قبط   HPE ProLiant DL380 G10 رورس - 
.ددرگ قاصلا  تسیمازلا  روتکاف 

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

..newnew  . . دننک دننک قاصلا   قاصلا وو   هتشاد   هتشاد اتفا   اتفا همان   همان یهاوگ   یهاوگ ناگدننک   ناگدننک تکرش   تکرش همیمض   همیمض تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   HPE ProLiant DL380 G10HPE ProLiant DL380 G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع
 . . دنبکا دنبکا .راد   .راد خیرات   خیرات  . . لانیجرا لانیجرا

151151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6319532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ گرب  قبط  تنیالک  وریز  رورس HP و  مر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003522000042 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP Zero Client لدم هنایار  هکبش  تنیالک  وریز  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ گرب  قبط  تنیالک  وریز  رورس HP و  مر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6519999711 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هاگدورف  نادیم  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38302031-081  ، 32569062-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32569064-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یملع  تسایس  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6319713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  تاقلعتم  رورس HP و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091491000039 زاین :  هرامش 

روشک یملع  تسایس  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کت اران  یکناب  کینورتکلا  یاهمتسیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  باسحتروص  تخادرپ  دریگیم .  رارق  یسررب  دروم  دشاب  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  هک  ییاهداهنشیپ  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرکیم تخادرپ  سانشراک  دات  تست و 

1435894461 یتسپ :  دک  پ 9 ،  دار - یعناق  خ  یبونج - زاریش  - اردصالم - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88036144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88061747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیالک تنیالک وریز   وریز وو     HPHP  رورس رورس مرمر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 152152

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم تاقلعتم   تاقلعتم وو     HPHP  رورس رورس ناونع : : ناونع 153153

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  تسویپ  تاصخشم  اب  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000341 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  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 

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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ یرادناتسا   :: 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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  یرادناتسا  زاین  دروم  یالاک  دادعت  تاصخشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000309000035 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380G7 E5620 Base Server لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش  هب  یرادناتسا  زاین  دروم  یالاک  دادعت  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4153755645 یتسپ :  دک  نالیگ ،  نلتسا  یرادناتسا  - ملعم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33282200-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282201-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس ناونع : : ناونع 154154

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 155155

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

6319989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  یباختنا  دک   ) تسویپ ینف  تاصخشم  مالعتسا و  قبطرورسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007020000154 زاین :  هرامش 

دنرز قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   HP SERVER یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

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

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن تیاعر  ار  راک  حرش  مالعتسا و  رد  جردنم  طیارش  مامت  یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7761795795 یتسپ :  دک  دنرز ،  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  نهآ  هار  لپ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نادیم  دنرز  نامرک  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31425580-034  ، 31425500-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31425559-034 :: 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

حرش6318480 هب  رورس  هکبش  تراک  ددع  لاسرا 10  هیهت و  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
تسویپ لیاف 

هحفص 119) رورس  ( رورس

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

6318501UPS رورس و قاتا  هحفص 30)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ود6318574 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

چوس6318716 نس  ربیف  یاه  لوزآم  هحفص 119)تراک HBA و  رورس  ( رورس

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

6318741DL380 G10 8SFF NEW لدم هحفص 119)رورس  رورس  ( رورس

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

لاکیناکم6318745  UPS هاگتسد  15KVA لوژام ددع  هحفص 119)5  رورس  ( رورس

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

کی6318824 هجرد  یگنرف  تلاوت  تقرس و  دض  هحفص 8)برد  قیرح  ( قیرح

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

رورس6318848 هنایار  هحفص 119)سیک  رورس  ( رورس

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   یباختنا   یباختنا دکدک    ) ) تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   مالعتسا   مالعتسا قبطرورسدیرخ   قبطرورسدیرخ ناونع : : ناونع 156156
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6318865 رد  دوجوم  طیارش  تاصخشم و  اب   HP G10 Dl380 هحفص 119)رورس رورس  ( رورس

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

6318991PLC امد روتینام  هگنل -  کی  قیرح  دض  رد  یشیامرس -  یشیامرگ و  تیلپسا  یزاگ  رلوک 
امد هدهاشم  تبث و  یریگ و  هزادنا  دربراک 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

همان6319191 یهاوگ  ناگدننک  تکرش  همیمض  تاصخشم  قبط   HPE ProLiant DL380 G10 رورس
 . تسیمازلا روتکاف  شیپ  دننک .  قاصلا  هتشاد و  اتفا 

هحفص 119) رورس  ( رورس

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

لیاف6319208 قبط  هبعش  سا  یپ  وی  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  لیمکت  یتایلمع  همانرب 
تسویپ

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

همان6319383 یهاوگ  ناگدننک  تکرش  همیمض  تاصخشم  قبط   HPE ProLiant DL380 G10 رورس
 . دنبکا .راد  خیرات   . لانیجرا . new  . دننک قاصلا  هتشاد و  اتفا 

هحفص 119) رورس  ( رورس

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

تنیالک6319532 وریز  رورس HP و  مر  هحفص 119)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تسویپ6319713 لیاف  اب  قباطم  تاقلعتم  هحفص 119)رورس HP و  رورس  ( رورس

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

یتسویپ6319740 کرادم  رد  تسویپ  تاصخشم  اب  هحفص 119)رورس  رورس  ( رورس

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

هنایار6319769 هحفص 119)رورس  رورس  ( رورس

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

6319989( دشاب یم  هباشم  دک  یباختنا  دک   ) تسویپ ینف  تاصخشم  مالعتسا و  هحفص 119)قبطرورسدیرخ  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوبکدحاو یاهدلوم  نغورراشفوامدروسنسو  نیپ  تلو 8  12 هلر هیاپود  هلردیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001786 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ردنیف یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  لدم 65   PCB یشیف و یتکوس و  لاصتا  عون  هیاپ  هلر 8  الاک :  مان 

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

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  لیافرد  یلیمکت  تاعالطاریاس 

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

43122260-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ دابآ  مالسا  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 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

6319417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد روسنس 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585001068 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  تاصخشم  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدئهعب  لمح  هنیزهو  ههام  کی  تخادرپ  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  هئرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5234111-0834  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوبکدحاو دوبکدحاو یاهدلوم   یاهدلوم نغورراشفوامدروسنسو   نغورراشفوامدروسنسو نیپ   نیپ   88 تلو   تلو 1212 هلر هلر هیاپود   هیاپود هلردیرخ   هلردیرخ ناونع : : ناونع 157157

هاگتسد هاگتسد   22 روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 158158
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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 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

6319626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگال اتید  رگپاچ و  ملق   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000676 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   LAMBERECHT یتراجت مان  لدم 9566  یسانشاوه  هاگتسیا  یجراخ  روسنس  فورپ  رتاو  رگال  اتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

ابص قیقد  رازبا  یاه  متسیس  هدننک 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
نارهت نتسآ  هدننک  هضرع  عجرم   EVOLIS هدنزاس عجرم   EVOLIS یتراجت مان   DUALYS 3 لدم  PVC تراک دربراک  یگنر  رگپاچ  الاک :  مان 

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

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  مالعا  دودرم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ ،  هئارا  داهنشیپ  ملق  ره  یارب  تسیاب  یم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  ییالاک  دک  زا 

هدش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  اضاقت  حرش 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36264098-071  ، 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

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

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

6319628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگال رگال اتید   اتید وو   رگپاچ   رگپاچ ملق   ملق   22 ناونع : : ناونع 159159

هدهع هدهع هبهب   دصقم   دصقم رابنا   رابنا اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یرابتعا   یرابتعا دیرخ   دیرخ دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف یسررب   یسررب تهجالاک   تهجالاک هنومن   هنومن هئارا   هئارا ندش   ندش هدنرب   هدنرب تروصرد   تروصرد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات

160160
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دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288006099 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاه هژورپ  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   MOBIS هدنزاس عجرم  زورک  ادنویه  سوب  ینیم  یوش  هشیش  بآ  لماک  نزخم  الاک :  مان 
ورشیپ ناسکم  ریذپدیدجت 

تس 6 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

هژورپ تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   MOBIS هدنزاس عجرم  زورک  ادنویه  سوب  ینیم  روتوم  ردنلیس  شاپ  نغور  یکیتسالپ  لزان  الاک :  مان 
ورشیپ ناسکم  ریذپدیدجت  یاه 

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

دایماز هدننک  هضرع  عجرم   Eurocargo وکیویا نویماک  یلدنص  یکیتسال  هریگ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
Xiamen King Long United هدنزاس عجرم   XMQ6180G1 لدم نیباکود  یربرفاسم  گنال  گنیک  سوبوتا  نیباک  عافترا  میظنت  یکیتامونپ  پاپوس  الاک :  مان 

ایرآ کین  هراتس  یزاسوردوخ  هدننک  هضرع  عجرم   Automotive Industry Co.,Ltd
ددع 20 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
نایتعنص همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   FSS MAY یتراجت مان  لارام  ایناکسا  سوبوتا  ولج  عافترا  میظنت  دربراک  لماک  پاپوس  الاک :  مان 

تس 20 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

دایماز هدننک  هضرع  عجرم   AS440 لدم سیلارتسا  نویماک  بقع  قیلعت  متسیس  داب  پاپوس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   CAL GAS هدنزاس عجرم   CAL GAS یتراجت مان   Lit 58 یزلف لوسپک  دصرد  صولخ 99   H2S/N2 عیام زاگ  الاک :  مان 

کبیا هدننک 
لوسپک 20 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
هداز میمت  ماهس  هدننک  هضرع  عجرم   TK هدنزاس عجرم  دیارپ 141  روتوم  لغب  ظفاحم  هعطق  ینیس  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPD15-CJ2 کارتفیل زمرت  دربراک  لماک  عون  ردنلیس  الاک :  مان 
تس 5 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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 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

6319733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب بآ  ربارب  رد  مواقم  روسنس  / کیتاتساورتکلا گنر  هندب  لیتسا 304و  هحفص  / یناریا مرگولیک  تیفرظ 100  لاتیجید  یوزارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مرگ تیساسح 10 اب  / هطوبرم یهاوگ  هارمه 

1101050270000175 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

قرش امزآ  دنپ  هدننک  هضرع  عجرم  امزآدنپ  یتراجت  مان  لدم 10000   kg 100 تیفرظ لاتیجید  رگشیامن  کی  اب  لوکساب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تادنتسم روتکاف و  شیپ  افطل  / زکرم ینف  سانشراک  دات  زا  سپ  ههام  تخادرپ 2 / ربتعم همانتنامض  اب  / یتناراگ لاس   2  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  در  دشدهاوخن و  یسررب  کرادم  نودب  یاه  خساپ  / ددرگ تسویپ  مزال 

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

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

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

6319830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهرتلیف 42749 روتارپس و  نزخم  روتایدار و  اه و  نیبوب  اهروسنس و  تالاصتا ، اهزوه ، دناریا ، لماش  روسرپمک  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010204 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهرتلیف 42749 روتارپس و  نزخم  روتایدار و  اه و  نیبوب  اهروسنس و  تالاصتا ، اهزوه ، دناریا ، لماش  روسرپمک  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34142761-061  ، 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

لاتیجید لاتیجید رگشیامن   رگشیامن کیکی   اباب   لوکساب   لوکساب ناونع : : ناونع 16 116 1

اهرتلیف  4274942749 اهرتلیف وو   روتارپس   روتارپس نزخم   نزخم وو   روتایدار   روتایدار وو   اهاه   نیبوب   نیبوب وو   اهروسنس   اهروسنس تالاصتا ، ، تالاصتا اهزوه ، ، اهزوه دناریا ، ، دناریا لماش   لماش روسرپمک   روسرپمک ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 162162
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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

دوبکدحاو6319312 یاهدلوم  نغورراشفوامدروسنسو  نیپ  تلو 8  12 هلر هیاپود  هحفص 130)هلردیرخ  روسنس  ( روسنس

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

هاگتسد6319417 هحفص 130)روسنس 2  روسنس  ( روسنس

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

قیرح6319620 ءافطا  مالعا و  جنس  زاگ  هاگتسد  دربراک  نژیسکا  هحفص 30)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رگال6319626 اتید  رگپاچ و  ملق  هحفص 130)2  روسنس  ( روسنس

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

یرابتعا6319628 دیرخ  دشاب  یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

هحفص 130) روسنس  ( روسنس

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

لاتیجید6319733 رگشیامن  کی  اب  هحفص 130)لوکساب  روسنس  ( روسنس

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

نزخم6319830 روتایدار و  اه و  نیبوب  اهروسنس و  تالاصتا ، اهزوه ، دناریا ، لماش  روسرپمک  ریمعت 
اهرتلیف 42749 روتارپس و 

هحفص 130) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   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 
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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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6319629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دیرخ  تساوخرد  حرش  قباطم  یکدی  تاعطق  هارمه  هب  شزرل  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001479 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننکدودحم دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1402/02/30 زاین :  خیرات 
هدننکدودحم دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/02/30 زاین :  خیرات 
هدننکدودحم دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/02/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدنرب  تکرش  فرط  زا  مالقا  یمامت  یارب  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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد حرش   حرش قباطم   قباطم یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق هارمه   هارمه هبهب   شزرل   شزرل چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 163163

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

6319868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسردم 09381587766 سدنهم  ینف  -ABB Switch-Disconnector/OT63F3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 135 یمشاه 88841182  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ 

1101001469001489 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایناریا رتسگ  انرب  تمالس  یتامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   ABB یتراجت مان   10A3255 لدم گولانآ  امد  راشف و  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسردم 09381587766 سدنهم  ینف  -ABB Switch-Disconnector/OT63F3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 135 یمشاه 88841182  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: 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

وکسیس6318466 چیوس  لاسرا  هحفص 40)هیهت و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تخوس6318512 هاگیاج  رتویپماک  هکبش  تازیهجت  هحفص 40)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسا6318516 هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   C1000FE-24T-4G-L هحفص 40)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6318722 لباک  یتارباخم و  چئیوس  هحفص 40)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کی6318735 )POE(D--LINK 10/100/1000 تروپ 24 چیئوس (- هاگتسد POE)(1)10/100 تروپ 4 چیئوس
( هاگتسد

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاصخشم6318880 قبط  ، WS-C2960S-48TS-L تروپ وکسیس 48  هکبش  چیئوس  هاگتسد  جنپ 
ناگیار لاسرا  ربتعم ، یتناراگ  یمسر ، روتکاف  تسویپ ، ینف 

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرتم6319265 دروک  چپ  هکبش  لباک  یربیاس -  یتینما  هحفص 40)مزاولدیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

گولانآ گولانآ امد   امد وو   راشف   راشف چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 164164

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

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

زا 152 ھحفص 137 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rumhrs2rvwtu4?user=37505&ntc=6319868
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6319868?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

حرش6319371 قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / یربیاس عافد  تازیهجت 
تسویپ

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هباشم6319577 یمالعا  دکناریا  تسویپ -  تسیل  تاصخشم  قبط  یبناج  مزاول  هکبش و  چوس 
دشابیم

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6319629 دیرخ  تساوخرد  حرش  قباطم  یکدی  تاعطق  هارمه  هب  شزرل  هحفص 135)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

رازفا6319673 تخس  هحفص 40)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتارباخم6319829 هکبش  چوس  هحفص 40)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

گولانآ6319868 امد  راشف و  هحفص 135)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

دشابیم6320029 هباشم  دکناریا   - تسویپ تاصخشم  قبط  هکبش  هحفص 40)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

چوس6318716 نس  ربیف  یاه  لوزآم  هحفص 119)تراک HBA و  رورس  ( رورس

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

هباشم6319577 یمالعا  دکناریا  تسویپ -  تسیل  تاصخشم  قبط  یبناج  مزاول  هکبش و  چوس 
دشابیم

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6319629 دیرخ  تساوخرد  حرش  قباطم  یکدی  تاعطق  هارمه  هب  شزرل  هحفص 135)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

یتارباخم6319829 هکبش  چوس  هحفص 40)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

همیمض6318526 تمرف  قبط  ناسرلوپ  نیشام  سا  یپ  یج  نیبرود و  هاگتسد  هحفص 14)دیرخ 2  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6318687 لیاف  رد  تاصخشم  ریاس  ، مرگولیک نزو 4/5 لمحت  اب  نیبرود  ریگ  شزرل   ) لابمیگ
* تسا هباشم  دک  ناریا  *

هحفص 14) نیبرود  ( نیبرود

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

هارمه 63189128 هب  هاگتسد  دادعت 8  هب   sony HDR - CX405 لدم ینوس  یرادربملیف  نیبرود 
KP-2264 لدم هیاپ  هس  ددع 

هحفص 14) نیبرود  ( نیبرود

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

ناتسرامیب6319594 گنیجیپ  متسیس  یزادنا  هار  لیوحت  بصن و  هحفص 103)هیهت ،  گنیجیپ  ( گنیجیپ

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

سنارفنک6320175 وئدیو  یادص  متسیس  هیذغت  عبنم  لاتیجید و  یزکرم  لرتنک  هحفص 14)تینوی  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد   :: 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 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

6318560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهعرب لاسرا  همیب و  هنیزه  - ربتعم یتناراگ  تاعطق و  ینابیتشپ  اب   - یتسویپ تاصخشم  قبط  سکپ  متسیس  یکشزپ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا یفداصت  یباختنا  دک  ) دشاب یم  هدننک  نیمات 

1101093121000072 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم   AGFA یتراجت مان   in 19 زیاس  5SYP3 لدم یکشزپ  زآ  یس  هاگتسد  یصیخشت  روتینام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدننک  نیمات  هدهعرب  لاسرا  همیب و  هنیزه  - ربتعم یتناراگ  تاعطق و  ینابیتشپ  اب   - یتسویپ تاصخشم  قبط  سکپ  متسیس  یکشزپ  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسا یفداصت  یباختنا  دک  ) دشاب

 : یتسپ دک  یوخ ،  ایبنالا  متاخ  یصصخت  هاگنامرد  روا  یداش  رختسا  یور  هبور  رصعیلو  راولب  یوخ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5815834741

36267707-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36267710-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکپ سکپ متسیس   متسیس یکشزپ   یکشزپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 165165

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

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

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

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

6318777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش مالعا  طیارش  اب  تسویپ  تسیل  قبط  اهالاک  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000084000008 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 
راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   GIGA یتراجت مان   h310-ms2h لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لتنیا  یتراجت  مان   I7 8700 لدم هنایار  یا  هتسه  وی 6  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک   BROTHER یتراجت مان   BU-100CL لدم  MB 512 تیفرظ رگپاچ  مر  الاک :  مان 

ددع 66 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

کدف هظفاح  زادرپ  هشارت  هدننک  هضرع  عجرم   FDK یتراجت مان   U-DIMM لدم  4GB تیفرظ ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 
ددع 95 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس   3/5in-2TB STORY STATION PLUS لدم  external کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 85 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

نیرگ یتراجت  مان  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیرگ  هدنزاس  عجرم   ATX لدم  W 200 ناوت لارتناس  سیک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
برغ تسالپ  ناژور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8305 لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

تس 60 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

گنوسماس  SCX-6345N لدم دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
گنوسماس  N1540 لدم  LCD 15 in روتینام الاک :  مان 

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

هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   Scan Station 700 لدم  A4 زیاس دیفس  هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 
موسکا ناژوف  هدننک 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش مالعا  طیارش  اب  تسویپ  تسیل  قبط  اهالاک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9146619168 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  تاکرمگ  تراظن  داتس  مدقم -  هارراهچ  یسربط -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32291041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220175-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

دیفس دیفس وو   هایس   هایس رگپاچ   رگپاچ کسید -  -  کسید دراه   دراه هنایار -  -  هنایار مرمر   هنایار -  -  هنایار دربردام   دربردام ناونع : : ناونع 166166

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

تشدورم نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6318856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامیبیتایح میالع  روتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090148000061 زاین :  هرامش 

تشدورم نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   NOVIN S1600 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ناهاپس راگن  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم   ELECTROCARDIOGRAPH یتراجت مان   NEGAR A80 لدم هلاناک  فارگویدراکورتکلا 3  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ههام کی  تخادرپ   - یکشزپ تازیهجت  دات   - دم یا  دات   - یناریا سانجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7371733184 یتسپ :  دک  رگراک ،  راولب  بنج  بالقنا  نابایخ  تشدورم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43340164-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43334730-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامیبیتایح رامیبیتایح میالع   میالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 167167

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

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

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

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

6318904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ گیفناک ) ) لیاف قبط  دربیک  سوم و  روتینام و  سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003283000101 زاین :  هرامش 

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Z+ Grand لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ...دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  کیتامروفنا -  یلاع  یاروش  زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قبط 

1417653731 یتسپ :  دک  نارهت ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633488-021  ، 81631-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81631-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک نیون  کیتامروفنا  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  تعاس 16   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 16  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام هاگتسد  هاگتسد PC و 15  لیوحت 20  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

یضاترم شبن  موس  نابایخ  یباجنس ، نابایخ  ردام  نادیم  دامادریم  نارهت   :: سردآ سردآ
تاکرادت دحاو  میسن ،  نامتخاس  کالپ 2 

73689105 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ گیفناک ) ) گیفناک )) لیاف لیاف قبط   قبط دربیک   دربیک وو   سوم   سوم وو   روتینام   روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 168168

روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد   1515 وو     PCPC  هاگتسد هاگتسد   2 020 لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 169169

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک نیون  کیتامروفنا  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 16هرامش یرادا 8  تعاس  رد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام هاگتسد   PC 15 هاگتسد لیوحت 20  دیرخ و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

بناج زا  ربتعم  همان  یفرعم  هئارا  لایر -  نازیم 400.000.000  هب  هجو  زیراو  ای  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض  ای  هتفس  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  تسیمازلا - رگ  هصقانم  تکرش 

تکرش  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
تاکرادت دحاو  میسن  نامتخاس  کالپ 2  یضاترم  شبن  موس  نابایخ  یباجنس  نابایخ  ردام  نادیم  دامادریم  نارهت  یناشن 

73689105 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناغماد ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6319343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( سکپ متسیس  ) یصیخشت روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090386000041 زاین :  هرامش 

ناغماد ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم   AGFA یتراجت مان   in 19 زیاس  XCU3D لدم یکشزپ  زآ  یس  هاگتسد  یصیخشت  روتینام  الاک :  مان 

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

ناغماد رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3671671397 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  حتفم -  دیهش  نابایخ  ناغماد ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35246484-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35247062-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد   PC 15PC 15 هاگتسد   هاگتسد   2 020 لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 170170

(( سکپ سکپ متسیس   متسیس )) یصیخشت یصیخشت روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 171171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6319627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  یرازگراب  خیرات  زا  زور  تدم 3  فرظ  هنومن  لاسرا  اب  زکرم  نیا  دات  دروم  لخاد  دیلوت  گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000307 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
عجرم داگراساپ  تمالس  میمش  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL ECONET یتراجت مان   SMART3 TOCO لدم یکشزپ  بورپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

MEDICAL ECONET هدنزاس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ شورف  دیلوت و  هقباس ی  لاس  لقادح 5  تادنتسم  ددرگ - یرازگراب  امازلا  دیلوت  زوجم  روتکاف و  شیپ  ، دمیآ یهاوگ  - تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09155097128- هدننک نیمات  اب  هیلخت  لمح و  هنیزه  - ددرگ

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8403015-0513  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریالم هاگشناد   :: 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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6319668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس هناماس ردرد   یرازگراب   یرازگراب خیرات   خیرات زازا   زور   زور تدم  33   تدم فرظ   فرظ هنومن   هنومن لاسرا   لاسرا اباب   زکرم   زکرم نیا   نیا دات   دات دروم   دروم لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 172172

رتویپماک رتویپماک لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 173173

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتویپماک لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000050000041 زاین :  هرامش 

ریالم هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لاکساپ لدم 1683   USB Wired optical mouse سوام الاک :  مان 

هاگتسد 26 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک  گنژاوآ  هدننک  هضرع  عجرم   GIGABYTE یتراجت مان   KEYBOARD GK-K8100 RED ENGLISH لدم یکشم  میس  اب  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
نیچ

ددع 26 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 26 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin plus لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 26 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد باوج  اهخساپ  روتکاف  شیپ  نودب   .) دنیامن تسویپ  امتح  تسویپ  لیاف  قبط  اقیقد  ار  روتکاف  شیپ  ددرگیم  اضاقت  ناگدننک  نیمات  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دش دهاوخن 

دشاب تسویپ  لیاف  قبط  اقیقد  تاعطق  یتناراگ 
 . دامرف لصاح  سامت  هرامش 08132456516 و 09183537394  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

6571995863 یتسپ :  دک  ریالم ،  هاگشناد  کارا -  ریالم  هداج  رتمولیک 4  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32274434-081  ، 33339881-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339880-081 :: 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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دهاش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6319676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فوئر دنرب  روتینام  یپوکساراپ و  هاگتسد ال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094209000314 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   Raouf یتراجت مان   Endo tower cam لدم یکشزپ  پوکسوراپال  هاگتسد  الاک :  مان 

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

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   Raouf یتراجت مان   Endo tower led لدم یکشزپ  پوکسوراپال  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   Raouf یتراجت مان   Endo tower flow لدم یکشزپ  پوکسوراپال  هاگتسد  الاک :  مان 

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

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   LMD-2110 MD لدم یپوکسوراپال  ید  چا   LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

الاک فایرد  زا  سپ  هام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965906-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   یپوکساراپ   یپوکساراپ الال   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 174174
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ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LG-22mp410-b روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
BEYOND BK-3870 دروبیک

A4TECH-n-300 سوم
1101093085000019 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   M228WA لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/12/07 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 : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   G+PLUS یتراجت مان  ( GKM-J70WT/K)(GKM-J70WT/M  ) لدم رتویپماک  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

راهباچ دازآ  هقطنم  شزادرپ  ایدم 
تس 15 دادعت : 

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

دوش  یم  ماجنا  دنفسا  رخآ  ات  رثکادح  هاگشناد   IT ناسانشراک طسوت  الاک  ینف  دات  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ربتعم  یتناراگ  یلاراد  تاعطق  هیلک 

8174673461 یتسپ :  دک  لک ،  یشزومآ  تنواعم  نامتخاس   - هاگشناد یقرش  برد  بیرج -  رازه  خ   - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37928011-031  ، 37928000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36693648-031 :: 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

سکپ6318560 متسیس  یکشزپ  هحفص 139)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

دیفس6318777 هایس و  رگپاچ  کسید -  دراه  هنایار -  مر  هنایار -  هحفص 139)دربردام  روتینام  ( روتینام

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

یحطس6318778 یریگرادومن  هاگتسد  راجفنا  دض  رافح  روتینام  تهج  دیرخ  هحفص 27)تامدخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام6318813 متسیس  رازفا  مرن  تازیهجت و  تشادهگن  ریمعت و  هحفص 6)تامدخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رامیبیتایح6318856 میالع  روتینام  هحفص 139)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

A4TECH-n-300A4TECH-n-300 سوم   سوم   BEYOND BK-3870BEYOND BK-3870 دروبیک   دروبیک   LG-22mp410 -bLG-22mp410 -b روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 175175

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

یتسویپ6318904 گیفناک ) ) لیاف قبط  دربیک  سوم و  روتینام و  هحفص 139)سیک و  روتینام  ( روتینام

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

6318991PLC امد روتینام  هگنل -  کی  قیرح  دض  رد  یشیامرس -  یشیامرگ و  تیلپسا  یزاگ  رلوک 
امد هدهاشم  تبث و  یریگ و  هزادنا  دربراک 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

روتینام6319017 هاگتسد  هاگتسد PC و 15  لیوحت 20  هحفص 139)دیرخ و  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6319056 هاگتسد   PC 15 هاگتسد لیوحت 20  دیرخ و  هحفص 139)یراذگاو  روتینام  ( روتینام

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

6319343( سکپ متسیس  ) یصیخشت هحفص 139)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

تدم6319627 فرظ  هنومن  لاسرا  اب  زکرم  نیا  دات  دروم  لخاد  دیلوت  گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  کی 
هناماس رد  یرازگراب  خیرات  زا  زور   3

هحفص 139) روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6319668 لماک  هحفص 139)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6319676 یپوکساراپ و  هحفص 139)هاگتسد ال  روتینام  ( روتینام

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

هکبش6319820 رتویپماک و  هحفص 40)مزاول  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6319846A4TECH-n-300 سوم  BEYOND BK-3870 دروبیک  LG-22mp410-b هحفص 139)روتینام روتینام  ( روتینام

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

یتسویپ6320020 هگرب  قبط  گینروتینام  زکرم  لاقتنا  صوصخ  هحفص 82)رد  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 " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

حرش6318511 هب  لماک  لیوحت  ات  بصن  هارمه  هب  نآ  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود  هعومجم  یرس   7
تسویپ

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6318976 متسیس  تازیهجت  هحفص 82)بصنودیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگشاب6319154 رد  هتسبرادم  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  یشک  لباک  تایلمع  هحفص 14)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6319333 لیاف  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  هحفص 82)تساوخرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اب6320040 تشر  یناقلاط  هبعش   IP لاتیجید هتسبرادم  نیبرود  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
دادرارق دقع  تسویپ و  روتکاف  شیپ  قبط  لاس  هس  تدم  هب  مزاول  لماک  تنامض 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجنز ناتسا  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6318718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دودح 10  ناجنز  کرمگ  زاین  دروم  یراک ) هاگتسیا  ) رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003209000007 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  رتویپماک )  ) یراک هاگتسیا  - 

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

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

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  رتویپماک )  ) یراک هاگتسیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515131459 یتسپ :  دک  وفسنارت ،  ناریا  چیئوس و  سراپ  تکرش  نیبام  نارهت  هداج  رتمولیک 5  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33791351-024  ، 33791340-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33791341-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   1010 دودح   دودح ناجنز   ناجنز کرمگ   کرمگ زاین   زاین دروم   دروم یراک ) ) یراک هاگتسیا   هاگتسیا )) رتویپماک رتویپماک ناونع : : ناونع 176176

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  رب  تراظن  یاروش   :: 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   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6319415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنوماید یناریا  ماخ  ید  یو  ید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030332000024 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  رب  تراظن  یاروش  هدننک :  رازگرب 
یناریا دنوماید  ماخ  ید  یو  ید  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  4,000 دادعت : 

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

دنوماید کرام  طقف  یناریا  ماخ  ید  یو  ید   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  کالپ 2 ،  نیبم .  نابایخ  رح  نادیم  هب  هدیسرن  قباس .  یمالسا  یاروش  سلجم  زادعب  ینیمخ .  ماما  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1317644761 : 

66463026-021  ، 64040-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66407959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیاسبو6318569 یسیون  همانرب  هحفص 17)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسد6318718 دودح 10  ناجنز  کرمگ  زاین  دروم  یراک ) هاگتسیا  ) هحفص 149)رتویپماک رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

گنیروتینام6318813 متسیس  رازفا  مرن  تازیهجت و  تشادهگن  ریمعت و  هحفص 6)تامدخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هربراک6319018 شیوداپ 195  سوریو  یتنآ  هحفص 17)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6319240 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

حرش6319371 قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / یربیاس عافد  تازیهجت 
تسویپ

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ماخ6319415 ید  یو  هحفص 149)ید  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یریوصت6319613 شیاپ  هحفص 82)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ماخ ماخ یدید   یویو   یدید   ناونع : : ناونع 177177

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 " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

داپیس6319664 هارمه  نیالنآ  بایدر  سا  یپ  یج  هحفص 17)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب6319730 رادم  یاه  نیبرود  تازیهجت  رازفا و  تخس   ، رازفا مرن  یرادهگن  ریمعت و   ، سیورس
( لاس کی  تدم  هب  () رسمار رهشون و  یراس ، یاههاگدورف  ) ناردنزام ناتسا  یاههاگدورف 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قبط6319735 ینهذ  ناوت  مک  نازومآ  شناد  ییادتبا  یناتسبد و  شیپ  هرود  یشزومآ  هتسب 
تسویپ لیاف  تاصخشم 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6319772، ربراک دادعت 310  هب   Corporate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  هلاسکی  ربتعم  سنسیال 
ربراک دادعت 80  هب   Corporate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  هلاسکی  ربتعم  سنسیال 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیگ6319857 یتروف  لاوریاف  رازفا  مرن  هحفص 17)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6320006 . دشابیم هباشم  دک  ناریا  " انمض  ، تسویپ تاصخشم  اب  هربراک  سوریو 150 هحفص 17)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مرن6320011 یاهیدنمزاین  اه و  تکرش  طیارش  ) وردوخ یرادهگن  تاریمعت و  تیریدم  عماج  هناماس 
( دامن تقد  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  یتسوخرد  رازفا 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاهمتسیس6319009 تاعالطا و  یروانف  هزوح  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  یربهار  هژورپ  یراذگاو 
یریوصت تراظن 

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6319613 شیاپ  هحفص 82)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

چنیا6318990 لاو 49  وئدیو  هحفص 64)رگشیامن  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

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

زا 152 ھحفص 151 

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


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هبعش6319014 یدالوف  یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  اهالاک و  نیمأت  یاهمتسیسهژورپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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