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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 3  " ) 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
((2424))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 197197))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 16  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 21  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 43  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 74

( یهگآ دادعت 14  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 76

( یهگآ دادعت 12  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 86

( یهگآ دادعت 32  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 94

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

( یهگآ دادعت 4  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 18  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( یهگآ دادعت 3  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

( یهگآ دادعت 25  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

( یهگآ دادعت 1  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 129

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 129

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

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

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

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

( یهگآ دادعت 22  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 136

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 151

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

( یهگآ دادعت 13  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 153

( یهگآ دادعت 7  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 157

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 160

( یهگآ دادعت 27  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 162

( یهگآ دادعت 15  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 184

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 185

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 186

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 187

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 187

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 188

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنز هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003798000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6320298 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعونصم  شوه  یربا  یوکس  متسیس  دیرخ  هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یعونصم شوه  یربا  یوکس  متسیس  دیرخ  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   10,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رگهصقانم داد و  دهاوخ  ماجنا  داتس  هناماس  قیرط  زا  ار  لحارم  مامت  ٌامازلا  ب و ج  فلا ، تکاپ  لاسرا  ات  دانسا  تفایرد  نامز  زا  نارگهصقانم ، نیمضت :  تاحیضوت 

رارق یلصا  تکاپ  کی  رد  تسیابیم  ناجنز ) هقطنم  یاههاگشناد  یتالماعم  یلام  همان  نآ  ساسارب  ار (  ب و ج  فلا ، یاهتکاپ  داتس ، هناماس  زا  مادقا  زا  ریغ  هب 
.دنیامن  تفایرد  دیسر  لیوحت و  ناجنز  هاگشناد  یزکرم  هناخریبد  هب  خیرات 20/12/1401  هبنش  زور  تعاس 12  ات  یکیزیف  تروص  هب  هداد و 

10:00 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم نامتخاس  ناجنز -  هاگشناد   ، 4537138791 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

27188000 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fava.mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6320827 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا مرن  یرازفا و  تخس  یدنورهش  تراک  یلیابوم  ژراش  طبار  هاگتسد  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  یزاس  هدایپ  یحارط ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Vendor.mashhad.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

یعونصم یعونصم شوه   شوه یربا   یربا یوکس   یوکس متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

یرازفا یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یدنورهش   یدنورهش تراک   تراک یلیابوم   یلیابوم ژراش   ژراش طبار   طبار هاگتسد   هاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 22
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001029000068 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6322505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزومآ  الاک و  نیمات  هارمه  هب  تینما  تایلمع  زکرم  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یقرش مود  هقبط  نها  هار  یادهش  نامتخاس  الدنام  نوسلن  راولب  نیتناژرآ  نادیم  نارهت   ، 1151971311 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناجیابرذآ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/12/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6320622 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت هناماس  گنیروتینوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شزومآ شزومآ وو   الاک   الاک نیمات   نیمات هارمه   هارمه هبهب   تینما   تینما تایلمع   تایلمع زکرم   زکرم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 33

یریوصت یریوصت هناماس   هناماس گنیروتینوم   گنیروتینوم ناونع : : ناونع 44

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6321296 :: هرازه هرازه فلا 1401/12/21دکدک   تکاپ  شیاشگ  یفیک و  یبایزرا  هجیتن  مالعا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
یلام ج 1402/1/16 تاکاپ  شیاشگ  ینف 1401/12/28  یبایزرا  هجیتن  مالعا 

اداون یلتنب  متسیس  یاه  تراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب همان  تنامض  لایر  نیمضت 542.500.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  راوچ  ناتسرهش  مالیا  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  :: 2077 و 08432912850  نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ییا هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R10  / 1401  / 033 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم :: 1401/12/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6322460 :: هرازه هرازه :: 1401/12/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TRICONEX SAFETY CONTROLSYSTEM”SCHNEIDER ELECTRIC نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  37.000.000.000 دروآرب :

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.850.000.000 نیمضت :

زاف 19  مهد  هاگشیالاپ  سراپ ، یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیاس 2  هیولسع ، هب  ناگنک  هداج  رتمولیک 20  ناگنک ، ناتسرهش  رهشوب ،  :: سردآ سردآ
مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم 

 - 07731466283 و 07731466393  - 07731466287 :: نفلت نفلت
07731466394

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اداون اداون یلتنب   یلتنب متسیس   متسیس یاه   یاه تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

TRICONEX SAFETY CONTROLSYSTEM”SCHNEIDER ELECTRICTRICONEX SAFETY CONTROLSYSTEM”SCHNEIDER ELECTRIC  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 66
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لوناریا تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 12هرامش تعاس 8  زا  یهگآ  جرد  زا  سپ  هتفه  کی  ات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6321263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس نغور  هاگشیالاپ  رورس  یاه  قاتا  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ارج  لایرتم  نیمات  یسدنهم  تاعلاطم  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم رتفد  نارهت و 

یعامتجا هافر  راک و  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هاگشیالاپ نایوگدنت  دیهش  راولب  بونج  ییاجر  دیهش  نارهت ،  :: سردآ سردآ

یلخاد 2323  55225524 :: 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

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005429000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6322601 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا  سرگاز  یادهش  ناتسرامیب  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  )و  زاین تروصرد   ) یحارط یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تامدخو الاک  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طرشودیق  نودب  یکناب  همان  تنامض  افرص  نیمضت :  تاحیضوت 

15:30 تعاس : 1402/01/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ینیوآ دیهش  نابایخ  شبن  سردم  راولب  مالیا   ، 6931831447 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رورس رورس یاه   یاه قاتا   قاتا کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ارجا   ارجا لایرتم   لایرتم نیمات   نیمات یسدنهم   یسدنهم تاعلاطم   تاعلاطم ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
هاگشیالاپ هاگشیالاپ

77

ناتسرامیب ناتسرامیب قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

14011111-04 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6320579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک  ناتسا  یتارباخم  یاهتیاس  ( PM  ) هناریگشیپ یرادهگن  تایلمع  تامدخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب  یم  هدنرب  هدهعرب  یهگا  رشن  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دانسا رد  جرنم  باسح  هب  دقن  هجو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر  2,800,000,000 همانتنامض : غلبم 

:: سردآ سردآ

:: 09128009692 و 81718113 نفلت :: TENDERS.NAK-MCI.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

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

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

TEC-NWG-RFP-01-5037 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

irancell.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6321568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HH COVER PURCHASE 2023 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم یاهتیاس   یاهتیاس ( ( PMPM  ) ) هناریگشیپ هناریگشیپ یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 99

HH COVER PURCHASEHH COVER PURCHASE ناونع : : ناونع 1010
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ناردنزام ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  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

لامش ربخ   :: عبنم تعاس 13:30عبنم  - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6321584 :: 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

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

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

2001090378000326 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6322387 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا  یروانف  رامآ  تیریدم  رتنس  اتید  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

 ( هصقانم طیارش  رد  جردنم  یصاصتخا  ینف و  طیارش  قبط  افرص  تاعالطا (  یروانف  رامآ  تیریدم  رتنس  اتید  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم  یکناب  همان  تنامض  ای  یزیراو  شیف  نیمضت :  تاحیضوت 

19:00 تعاس : 1402/03/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  ناهفصا -   ، 8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف رامآ   رامآ تیریدم   تیریدم رتنس   رتنس اتید   اتید تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 188 ھحفص 10 
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نادمه یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تدم 10هرامش هب  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا  رثکادح   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 14 ات  زور 

رگراک راک و   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6322606 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک    - 1401/12/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ویتکا  تازیهجت  ینابیتشپ  یدنبرکیپ و  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 34.545.720.000 

هام کی  نامیپ  تدم 

هناورپ ندوب  اراد  ربتعم  خیرات  اب  روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  یتارباخم  یا و  هنایار  یاههداد  هکبش  هتشر  رد  راهچ  هبتر  لقادح  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تنامض ای  هنازخ  دانسا  تروص  هب  هدرپس  روشک - یا  هنایار  یفنص  ماظن  نامزاس  زا  تیلاعف  زوجم  ندوب  اراد  یروهمج - تسایر  اتفا  یربهار  زکرم  زا  اتفا  یتایلمع 

لایر نیمضت 1.727.286.000  دشاب - یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  یاه  هنیزه  هیلک  یکناب -  همان 

:: سردآ سردآ

08132512247 - 32520229 :: نفلت :: setadiran.ir hamedan.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

ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005220000113 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6322812 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  تاصخشم  قبط  چیئوس )   ) یرون ربیف  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ تاصخشم  قبط  چیئوس )   ) یرون ربیف  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,800,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/03/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدازا راولب   ، 4515617188 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یعونصم6320298 شوه  یربا  یوکس  متسیس  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هکبش هکبش ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یدنبرکیپ   یدنبرکیپ بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1313

 ( ( چیئوس چیئوس  ) ) یرون یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 188 ھحفص 11 
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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

رهش6321253 حطس  یاه  عطاقت  یزاس  دنمشوه  تازیهجت  یارجا  هحفص 12)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهش6321258 حطس  یاه  عطاقت  یزاس  دنمشوه  تازیهجت  یارجا  هحفص 12)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

شزومآ6322505 الاک و  نیمات  هارمه  هب  تینما  تایلمع  زکرم  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هچراپکی تروص  هب  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشود  زور  تعاس 19  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیقافتا  :: عبنم :: 1401/12/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6320489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ لودج  حرش  هب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  تهج  طیارشلا  دجاو  راکنامیپ  باختنا  هب  تبسن  تاصقانم  یرازگرب  نوناق  ربانب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا 

ییاشگزاب تعاس 8 -  خروم 1401/12/23  هبنش  هس  زور  یبایزرا  تاکاپ  ییاشگزاب  نالگرج -  زار و  ناتسرهش  رد  زار  هب  نامالغ  روحم  زا  یشخب  تلافسآ  ثادحا و  - 
تعاس 10 خروم 1401/11/24  هبنش  راهچ  زور  تاکاپ 

خروم هبنش  هس  زور  یبایزرا  تاکاپ  ییاشگزاب  تساوخنس -  یقشاب  هتخت  ناقوش  ینیسح  راصح  درونجب -  روحم  زا  یشخب  تلافسآ  شکور  یزاس و  نمیا  - 
تعاس 10/30 خروم 1401/12/24  زور  تاکاپ  ییاشگزاب  تعاس 9 -   1401/12/23

زور یبایزرا  تاکاپ  ییاشگزاب  رتمولیک -  یبیرقت 9  لوط  هب  دابآ  فجن  جوراف  یلجول و  ترایز  زاغوا  ناوریش  یاهروحم  زا  یشخب  تلافسآ  یژالگر  شکور  یزاسهب  - 
تعاس 11  خروم 1401/12/24  هبنشراهچ  زور  تاکاپ  ییاشگزاب  تعاس 10 -  خروم 1401/12/23  هبنش  هس 

نیارفسا ناتسرهش  دابآ  قرز  دابآ و  یفص  یتارگ -  روحم  زا  یشخب  تلافسآ  شکور  یزاس و  نمیا  - 
نیارفسا ناتسرهش  دابآ  قرز  دابآ و  یفص  یتارگ -  روحم  زا  یشخب  تلافسآ  شکور  یزاس و  نمیا  - 

نسح هعلق  لپ  ثادحا  تیولوا  اب  ناوریش  ناتسرهش  نسح  هعلق  بآود  وزراب  هار  تلافسآ  یزاسریز و  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلافسآ تلافسآ یژالگر   یژالگر شکور   شکور یزاسهب   یزاسهب تلافسآ -  -  تلافسآ شکور   شکور وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا روحم -  -  روحم زازا   یشخب   یشخب تلافسآ   تلافسآ وو   ثادحا   ثادحا ناونع   ناونع   77 ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 188 ھحفص 12 
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هشیدنا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: د/5/64 یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6321253 :: هرازه هرازه یرادادکدک   تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه لقن  لمح و  یاه  متسیس  هشیدنا  رهش  حطس  یاه  عطاقت  یزاس  دنمشوه  تازیهجت  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 20/000/000/000  اب 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001093968000058 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6321258 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش دجاو  ناراکنامیپ  هیلک  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  رهش  حطس  یاه  عطاقت  یزاس  دنمشوه  هژورپ  یارجا  دراد  رظن  رد  هشیدنا  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن .  راذگاو  تاطابترا  ای  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبتر 4  یاراد 

نارهت  ناتسا  هشیدنا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یاه غارچ  تهج  یزاسدنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و  ) دنمشوه لقن  لمح و  یاهمتسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

رد یرارطضا ) قرب  تازیهجت  هارمه  هب  رهش  حطسزاین  دروم  یاه  لکد  بصن  دیرخ و  هشیدنا و  رهش  حطس  عطاقت  جنپ  ییامنهار 
رد هدش  دیق  دراوم  هشیدنا و  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  یوس  زا  هدش  غالبا  ییامناج  دروآرب و  ساسا  رب  هشیدنا  رهش 

 . هدش تسویپ  یصوصخ  طیارش  ینف و  دانسا  رد  هدش  هئارا  تامدخ  حرش  یتسویپ و  دانسا 

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

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

یقرش یرادرهش  نابایخ  یدازآ  راولب  زاف 3  هشیدنا   ، 3354661949 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه عطاقت   عطاقت یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه تازیهجت   تازیهجت یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه عطاقت   عطاقت یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه تازیهجت   تازیهجت یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 188 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zw8h9b349jk3s?user=37505&ntc=6321253
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6321253?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8a325765mt7ex?user=37505&ntc=6321258
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6321258?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005220000112 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6322490 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگداپ  روحم  رویپ 30*30  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ تاصخشم  قبط  ناگداپ  روحم  رویپ 30*30  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/03/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدازا راولب   ، 4515617188 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

87680528 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تیاغل  خیرات 1401/11/26  زا   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هلمج  :: عبنم تکاپعبنم یفیک و  یبایزرا  مالعتسا  یراذگراب   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
ریاس ینف و  یبایزرا  تادنتسم  کرادم و  لیوحت  خروم -  ات  ب و ج : فلا ، یاه 

تادنتسم

6320607 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم ناتسا  زاگ -  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  زاگ -  لاقتنا  تاسیسات  کینورتکلا  تظافح  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 9/695/035/680  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  داتس  یر -  یزاگ  هاگورین  زا  دعب  نیطسلف  راولب  رهشرقاب -  مق -  میدق  هداج  نارهت -  رد   :: سردآ سردآ

021  - 51062847 :: نفلت :: http://www.District3. nigtc.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://www.setadiran.ir

021  - 55221134 :: 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

روحم روحم   3030 ردرد 3030 رویپ   رویپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

زاگ زاگ لاقتنا   لاقتنا تاسیسات   تاسیسات کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 188 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kwx8qjwpl67es?user=37505&ntc=6322490
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6322490?code=37505
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نامرک قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تیاغل  خروم 1401/11/30  زا   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tender.tpph.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6321185 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

لایر  12,265,000,000 هدرپس :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

87680529 :: یهگآ یهگآ هرامش   هسهرامش زور  ات  خروم 1401/11/26  هبنشراهچ  زور  زا   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/12/2 هبنش 

مج ماج   :: عبنم خروم 1401/12/20عبنم هبنش  زور  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6321747 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/21دکدک   هبنشکی  زور   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مق ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  زاگ -  لاقتنا  تاسیسات  کینورتکلا  تظافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دقن هجو  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر  نیمضت 6.780.151.893  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاگ  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  داتس  یر  یزاگ  هاگورین  زا  دعب  نیطسلف  راولب  رهشرقاب  مق  میدق  هداج  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ
کالپ 27 رایدنفسا  راولب  ندرج ) الدنام (  نوسلن  نابایخ  نارهت  یناشن 

02151062847 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02155221134 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

زاگ زاگ لاقتنا   لاقتنا تاسیسات   تاسیسات کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 2 12 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 188 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xaxtfvy6cmxfe?user=37505&ntc=6321185
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6321185?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mhh4yljp2wsv4?user=37505&ntc=6321747
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https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یتایلام روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6320382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خیرات 1402/01/01 زا  هام  تدم 12  یارب  هیناث ) رب  تیاب  اگم  تعرس (20  رپ  تنرتنیا  تنرتنیا و  دناب  یانهپ  سیورس  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قباطم  تیاغل 1402/12/29 

1101001216000187 زاین :  هرامش 
یتایلام روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133713133 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  - نیطسلف نابایخ  - یولوم نادیم  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3336612-0613  ، 33336612-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336570-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعرس تعرس رپرپ   تنرتنیا   تنرتنیا وو   تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ سیورس   سیورس هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 188 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zszvhcwmm7873?user=37505&ntc=6320382
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6320382?code=37505
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https://www.hezarehinfo.net


دنجریب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6320405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنجریب یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاترپ  هناماس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030259000020 زاین :  هرامش 

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

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  یتسویپ  کرادم  تمسق  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب کرادم  تسویپ  رد  هدش  رکذ  یاه  تیلباق  یمامت  اتفا و  ربتعم  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  لوصحم 

.دامن لصاح  یتمکح  سدنهم  هرامش 05632395834  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد 

 ، دنجریب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یرافغ - هللا  تیآ  نابایخ  دنجریب - یبونج - ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853577 یتسپ :  دک 

32395256-056  ، 32395000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32395267-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنجریب دنجریب یکشزپ   یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد لاترپ   لاترپ هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 188 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q2hs6xdzfzsfx?user=37505&ntc=6320405
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6320405?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت ناتسا  نوخ  لاقتنا  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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6320578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، یرازفا مرن  فلتخ  یاه مـ هنی  ـ مز رد  ینابیتش  هئارا پـ هکبش و  تازیهجت  اه و  راز  ـ فا تخس  ینابیتشپ  یرادهگ ، روما نـ ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اهرورس یور  رب  ، اه متسیس  یتایلمع  یربهار و 

1201003087000025 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

، اه متسیس  یتایلمع  یربهار و  یرازفا ، مرن  فلتخ  یاه مـ هنی  ـ مز رد  ینابیتش  هئارا پـ هکبش و  تازیهجت  اه و  راز  ـ فا تخس  ینابیتشپ  یرادهگ ، روما نـ ماجنا  - 
دیامن راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  هلاسکی  نامیپ  دادرارق  یط  ار  دوخ  یاهرورس  یور  رب  دوجو  لماع مـ یاه  متسیس  اه و  سیورس 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416613141 یتسپ :  دک  هرامش 189 ،  یزاریش  لاصو  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88984817-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88956939-021 :: 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 مرن   مرن فلتخ   فلتخ ممــ یاه   یاه هنی   هنی ــ مزمز ردرد   ینابیتش   ینابیتش ــ پپ هئارا   هئارا وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   اهاه   راز   راز ــ فافا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادهگ ، ، یرادهگ ــ نن روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
اهرورس اهرورس یور   یور ربرب   ،، اهاه متسیس   متسیس یتایلمع   یتایلمع وو   یربهار   یربهار

2424
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6320584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... نارهت و یللملا  نیب  هاگشیامن  تیاس  بو  رد  نیالنآ  تخادرپ  ییامناج و  مان ، تبث  لیبق  زا  ییاهشخب  ندرک  هفاضا 

1101001063000421 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ید سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  لاتروپ  سراپ  یتراجت  مان  هدش  یحارط  ییاوقم  هتسب  یدنب  هتسب  عون  تیاس  بو  یحارط  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
نابات

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو یحارط   یحارط ناونع   ناونع   DVDDVD  رازفا رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ارس هعموص  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6320644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  یسانشراک  تامدخ  تفایرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094134000011 زاین :  هرامش 

ارس هعموص  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هنایهام 12 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

ارس هعموص  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه زوجم  دانسا و  هیلک  یاضما  رهم.دشاب و  یم  راتخم  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  ارس  هعموص  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  اهنآ  یرازگراب  یتساوخرد و 

4361978993 یتسپ :  دک  ارس ،  هعموص  نامرد  تشادهب و  هکبش  - ارس هعموص  ارس ،  هعموص  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44324088-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44328232-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب .  یم  کرتشم  دک  نوناق  یعقاو و  ریغ  یباختنا  تمدخ  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاوریاف هاگتسد  یرازفا  مرن  سنسیال  دیرخ  تمدخ : حرش 

1101000341000040 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دشاب .  یم  کرتشم  دک  نوناق  یعقاو و  ریغ  یباختنا  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاوریاف هاگتسد  یرازفا  مرن  سنسیال  دیرخ  تمدخ : حرش 

3818146851 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  هرامش 2  نامتخاس  ناتسلگ ، یوک  سدق ، راولب  کارا ، کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33691025-086  ، 33678631-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33678633-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف یسانشراک   یسانشراک تامدخ   تامدخ تفایرد   تفایرد ناونع : : ناونع 2626

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد یرازفا   یرازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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 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

6321331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لفق لفق هارمه   هارمه هبهب     CDCD  دنمشوه دنمشوه یاهروتنک   یاهروتنک رود   رود هار   هار زازا   تئارق   تئارق وو   تیریدم   تیریدم لنپ   لنپ ناونع   ناونع رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب هنایار -  -  هنایار یرازفا   یرازفا تخس   تخس لفق   لفق ناونع : : ناونع
...و ...و هشقن - - هشقن میسرت   میسرت متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب یرازفا - - یرازفا تخس   تخس

2828

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

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

زا 188 ھحفص 21 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110312  هرامش  یرازفا ) تخس  تاعطق  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985010218 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیمیس روشنم  هدننک  هضرع  عجرم   Tiny لدم هنایار  یرازفا  تخس  لفق  الاک :  مان 
ددع 45 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نیمیس روشنم  هدننک  هضرع  عجرم   Tiny HID لدم هنایار  یرازفا  تخس  لفق  الاک :  مان 

ددع 45 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نیمیس روشنم  هدننک  هضرع  عجرم   Mini Tiny لدم هنایار  یرازفا  تخس  لفق  الاک :  مان 
ددع 45 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
بآناد یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یرازفا  تخس  لفق  هارمه  هب   CD دنمشوه یاهروتنک  رود  هار  زا  تئارق  تیریدم و  لنپ  ناونع  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

قرب بآ و  شجنس  اناد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 45 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
عجرم هزاس 80  یتراجت  مان  یددع  هبعج 1  یرازفا  تخس  لفق  امنهار و  هچرتفد  هدرشف و  حول  عون  درادناتسا  هشقن  میسرت  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

اناداپسا هزاس  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع 
هتسب 45 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
عجرم هزاس 90  یتراجت  مان  یددع  هبعج 1  یرازفا  تخس  لفق  امنهار و  هچرتفد  هدرشف و  حول  عون  درادناتسا  هشقن  میسرت  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

اناداپسا هزاس  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع 
هتسب 45 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق  یرازفا  تخس  لفق  هارمه  هب   DVD عون  human resource management system رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

امس هچراپکی  تیریدم  یتاعالطا  یاه  متسیس 
هتسب 45 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یاه متسیس  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق  یرازفا  تخس  لفق  هارمه  هب   DVD عون  quality management system رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

امس هچراپکی  تیریدم  یتاعالطا 
هتسب 20 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
متسیس هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق  یرازفا  تخس  لفق  هارمه  هب   DVD عون  contract management solution رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

امس هچراپکی  تیریدم  یتاعالطا  یاه 
هتسب 10 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق  یرازفا  تخس  لفق  هارمه  هب   DVD عون  marketing and tender management system رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

امس هچراپکی  تیریدم  یتاعالطا  یاه  متسیس  هدننک 
هتسب 20 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هوحن .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  یرازفا ) تخس  تاعطق   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  تروصب  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

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 ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6321362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  رزخ  تفن  تکرش  هژورپ  تاعالطا  تیریدم  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000250 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یس هب  کیدزن  هدش و  تخادرپ  ینف  دات  زا  سپ  هنیزه  - دوش هجوت  تسویپ  یاهلیاف  هب  - هژورپ تاعالطا  تیریدم  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  - دشکیم لوط  زور 

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6321565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  رد  حرش  یربیاس  تادیدهت  یریذپ  بیسآ  یئاسانش  تهج  ذوفن  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000102 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  یانبم  رب  افطل  دشابیم  تسویپ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هژورپ هژورپ تاعالطا   تاعالطا تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 2929

یربیاس یربیاس تادیدهت   تادیدهت یریذپ   یریذپ بیسآ   بیسآ یئاسانش   یئاسانش تهج   تهج ذوفن   ذوفن تست   تست ناونع : : ناونع 3030

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 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

6321793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربراک هکبش 45  تحت   ESET ENDPOINT SECURITY لوسنک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030332000025 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  رب  تراظن  یاروش  هدننک :  رازگرب 
هربراک هکبش 45  تحت   ESET ENDPOINT SECURITY لوسنک - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ربراک  45 دادعت : 

1401/12/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  رایماک  سدنهم  یاقآ  هرامش 09124768706  اب  رتشیب  تاعالطا  تروص  رد   :: 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هربراک هربراک   4545 هکبش   هکبش تحت   تحت   ESET ENDPOINT SECURITYESET ENDPOINT SECURITY لوسنک   لوسنک ناونع : : ناونع 3131

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

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

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

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

6321957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دحاو زاین  اب  طبترم   ) ناریا همیب  لیبموتا  تراسخ  دحاو  یارب  ( pc-based) یرازفا مرن  یهد ) تبون  ) فص تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تراسخ

1101001323000014 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  کیتامروفنا  زادرپ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  ادن  یتراجت  مان   NQ6000 لدم میس  اب  رتویپماک و  زا  لقتسم  یهد  تبون  هاگتسد  الاک :  مان 
کیتامروفنا زادرپ  ادن  هدنزاس  عجرم 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هجاب 12 دادعت  .نامزمه  تروص  هب  یناوخارف  نیب  لصاوف  رد  یتاغیلبت  ریواصت  شخپ  ناکما  اب  یزکرم  رگشیامن  ( یسملریغ ) یدیلک دنتسا  : تازیهجت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ددع 

.دشاب تدمدنلب  رد  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  ًامتح  متسیس 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و 

5156933753 یتسپ :  دک  نسح ، ) هچوک  ) نیدرورف هچوک 12  بنج  ناسربآ  رذگ  ریز  هب  هدیسرن  رانکیاچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51266699-041  ، 36580697-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36581293-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همیب همیب لیبموتا   لیبموتا تراسخ   تراسخ دحاو   دحاو یارب   یارب ( ( pc-basedpc-based)) یرازفا یرازفا مرن   مرن یهد ) ) یهد تبون   تبون )) فصفص تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3232

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6322294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعاس تکرش  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001554000084 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22162381-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رون مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6322335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رون مایپ  هاگشناد  یکینورتکلا  تسپ  اقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090401000054 زاین :  هرامش 

رون مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09125337718 یهیقف یاقآ  اب  سامترتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1955643183 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یزک  رم  نامزاس  لخن  نابایخ  شترا  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23320000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22441511-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعاس تعاس تکرش   تکرش رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3333

رون رون مایپ   مایپ هاگشناد   هاگشناد یکینورتکلا   یکینورتکلا تسپ   تسپ اقترا   اقترا ناونع : : ناونع 3434

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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هتفرشیپ یژولونکت  یتعنص و  یلیمکت  تالیصحت  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6322344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاس بو  یزادنا  هار  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004946000060 زاین :  هرامش 

هتفرشیپ یژولونکت  یتعنص و  یلیمکت  تالیصحت  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  .ددرگ  لاسرا  روتکاف  شیپ  تاصخشم  قبط  افطل  .تسا  هدمآ  تسویپ  رد  تساوخرد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یبلطم  رتکد  یاقآ   09125799046

7631818356 یتسپ :  دک  یولع ،  غاب  تفه  نابوتا  یاهتنا  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33776611-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33776617-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6322481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000196 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ویدیو شخپ  متسیس  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  ود  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاس تیاس بوبو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3535

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 3636

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قباطم6321025 رازفا  مرن  یروتارپا  شزومآ  نژرو R500 و  هب  لویناه   BMS متسیس رازفا  مرن  ءاقترا 
 . تسویپ لیاف  حرش 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6320491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناگرزاب ترازو  زا  هیدیئات  یارادو  درادناتسا  دشاب  یم  تسوپب  اه  تساوخرد  تسیل  ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) سا یپوی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009008000597 زاین :  هرامش 

یتیبرت ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ATSYS یتراجت مان  لدم 9002  یرارطضا  قرب  تظافح  لرتنک و  متسیس  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیسررساب هنازخدانسا  تروص  هب  تخادرپدشاب  یم  نامرک  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادارابنا  برد  لیوحتو  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  تسویپب  تساوخرد  تسیل  ) دامرف لصاح  سامت  هداز  یبلاط   09133974624 هرامش اب  لاوس  هنوگره  تهج   1401/3/26

7635113111 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  رجف  لپ  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  هارگرزب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33218792-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33319209-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناگرزاب یناگرزاب ترازو   ترازو زازا   هیدیئات   هیدیئات یارادو   یارادو درادناتسا   درادناتسا دشاب   دشاب یمیم   تسوپب   تسوپب اهاه   تساوخرد   تساوخرد تسیل   تسیل (( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) ساسا یپوی   یپوی ناونع : : ناونع 3737

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ لیاف  حرش  قباطم  رازفا  مرن  یروتارپا  شزومآ  نژرو R500 و  هب  لویناه   BMS متسیس رازفا  مرن  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000610 زاین :  هرامش 

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

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضما رهم و  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  یاه  لیاف  .دشابیم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم  زاین  دروم  یاه  الاک  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  داتس  هناماس  رد  اددجم 

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

36103623-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم رازفا   رازفا مرن   مرن یروتارپا   یروتارپا شزومآ   شزومآ وو     R500R500 نژرو   نژرو هبهب   لویناه   لویناه   BMSBMS متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 3838

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

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

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

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

6321257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CATION EXCHANGE COLUMN "FISHER ROSEMOUNT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000711 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
عجرم اکیرما  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FISHER ROSEMOUNT هدنزاس عجرم   DCS یتراجت مان   Provox لدم متسیس  لرتنک  سا  یس  ید  الاک :  مان 

رازفا لرتنک  ایاپ  یسدنهم  هدننک  هضرع 
ددع 4 دادعت : 

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

.دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  ملق  حرش  تسین .  زاین  دروم  هباشم و  دک  ناریا  نیا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هجوت  یتسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  طیارش  هب  امتح 

.دنوش هیارا  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ 

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

31316467-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CATION EXCHANGE COLUMN "FISHER ROSEMOUNTCATION EXCHANGE COLUMN "FISHER ROSEMOUNT ناونع : : ناونع 3939

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

6321467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد ازجم  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسا  هباشم  دک  ناریا   / JUMO safetyM TB/TW - Temperature limiter/monitor تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش

1101096683000841 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ینف هرامش   V 220 ژاتلو هدودحم   M-0390 نآ رد  هدش  بصن  هاگتسد  لدم   M-0490 لدم یزکرم  یترارح  تاسیسات  هناخروتوم  بصن  لحم  امد  رلرتنک  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ابرهک  رتسگ  لرتنک  هدنزاس  عجرم  ابرهک  رتسگ  لرتنک  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  نتراک   0390

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یروف  زاین  هداد  ازجم  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسا  هباشم  دک  ناریا   / JUMO safetyM TB/TW - Temperature limiter/monitor :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  هتفه  کی  زا  رت  الاب  ینامز  داهنشیپ  تروصرد 

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

31311060-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6322631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

JUMO safetyM TB/TW -  Temperature limiter/monitorJUMO safetyM TB/TW -  Temperature limiter/monitor  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 4040

روتوم روتوم لیئوزاگ   لیئوزاگ رتلیف   رتلیف روتوم   - - روتوم تظافح   تظافح وو   لرتنک   لرتنک تازیهجت   تازیهجت ینایرج   ینایرج رمروفسنارت   رمروفسنارت یکیرتکلا - - یکیرتکلا روتکاتنک   روتکاتنک یکیرتکلا -  -  یکیرتکلا یتظافح   یتظافح هلر   هلر ناونع : : ناونع
روتارنژ روتارنژ

4141
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.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132322  اب  قباطم  هلر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010196 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MTL INSTRUMENT هدنزاس عجرم   MTL یتراجت مان   MTL CPS04-2AIO لدم یکیرتکلا  یتظافح  هلر  الاک :  مان 

دار وکاید  کت  ورتپ 
هاگتسد 5 دادعت : 

1402/01/30 زاین :  خیرات 
SCHNEIDER هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   SCHNEIDER یتراجت مان  لدم 29450   A 5 نایرج تدش   V 480 ژاتلو  AUX یکیرتکلا روتکاتنک  الاک :  مان 

سراپ هار  اناه  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 5 دادعت : 

1402/01/30 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LUTC0501 لدم روتوم  تظافح  لرتنک و  تازیهجت  ینایرج  رمروفسنارت  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

FLEETGUARD هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FLEETGUARD یتراجت مان   CUMMINS NC900 روتارنژ روتوم  لیئوزاگ  رتلیف  الاک :  مان 
یواشرچع لیلجلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   INC

ددع 10 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

34146953-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6322701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهب  مالعتسا  مرف  قبط  هغارم  یا  هفرحو  ینق  شزومآ  زکرم  قرب  هاگراک  زاین  دروم  مزاول  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000039000085 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یار ورین  نیبم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CIMON یتراجت مان   CM2-BP32ADTA-E لدم  I/O اب  PLC یتعنص نویساموتا   CPU لوژام الاک :  مان 

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

هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یم  ماجنا  هنازخ  دانسا  تروصب  رابنا  ضبق  یلام و  یرادا  لحارم  یط  لماک و  لیوحت  زا  سپ  هدش  یرادیرخ  هجو  لک  تخادرپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هلماعم  کفنیال  زج  نا  رد  جردنم  دراوم  یتسویپ و  کرادم  - 2

5194619888 یتسپ :  دک  کلمارق ، )  ) تدح نابایخ و  لوا  رگراک  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37451232-041  ، 32898931-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32898944-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یایا هفرح   هفرح وو   ینف   ینف شزومآ   شزومآ زکرم   زکرم قرب   قرب هاگراک   هاگراک زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242
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ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6320187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  طیارش  تسیل  قبط  1505581 هسانش ناشاک  رنهاب  هبعش  قیرحءافطا  متسیس  یارجاو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003432000121 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسدنهم مرتحم  هریاد  118-115 یلخاد 03138100 سامت نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32338740-031 :: 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

ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  روشک  یاه  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6320258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تاصخشم و  قبط  یزادنا  هاراب  هارمه  قیرح  مالعا  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000272 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  یتسویپ  مالعتسا  یراذگرابو  لیمکت  -3 دشابیم زیربت  هاگدورف  تامدخ  الاک و  لیوحت  لحم  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5189613131 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یاهاگدورف  لک  هرادا  زیربت -  یندم  دیهش  هاگدورف  هاگدورف -  هداج  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32606124-041  ، 35260405-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35260414-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش قیرحءافطا   قیرحءافطا متسیس   متسیس یارجاو   یارجاو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4343

یزادنا یزادنا هاراب   هاراب هارمه   هارمه قیرح   قیرح مالعا   مالعا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6320409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام  ناتسارسلباب  زکرم  ینف  نامتخاس  قیرح  ءافطا  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  یمازلا  هژورپ  لحمزا  دیدزاب  )

1201001022000357 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

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

یارب.دوش مالعا  دک  ناریا  کی  رد  داهنشیپ  تیریدم ، نیا  طسوت  دک  ناریا  ندومنن  مالعا  تروص  رد  یلک و  تروص  هب  همیمض ، امتح  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعجارم  همیمض  هب  امتح  تاعالطا  بسک  تمیق و  داهنشیپ 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314970-011  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا هژورپ   هژورپ لحمزا   لحمزا دیدزاب   دیدزاب )) ناردنزام   ناردنزام ناتسارسلباب   ناتسارسلباب زکرم   زکرم ینف   ینف نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

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

6320501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 03146252611 و 03146256901  اب  تالاوس  هب  ییوگخساپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب اه  هنیزه  هیلک  لماش  تسیاب  یم  هدش  مالعا  تمیق 

1101092342000015 زاین :  هرامش 
نیئان هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Optical Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 

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

نیئان رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  تسویپ  هب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  تادنتسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  نیئان  هبعش  یعامتجا  نیمات  هژورپ  یارجا  لحم 

.ددرگ لاسرا  تسویپ  هب  اهزوجم  اه و  همان  یهاوگ 
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

.تسا هدش  دیق  تسویپ  لیاف  رد  بصن  شور  تازیهجت و  حرش 

8391813781 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نازابناج خ  خ  نیئان ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46252611-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46256057-031 :: 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

الاب الاب ترارح   ترارح مالعا   مالعا دربراک   دربراک یناشن   یناشن شتآ   شتآ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6320656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد روتوم  یتعنص  ریزآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000405 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اسریا زیهجت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نریس  ناریا  یتراجت  مان   IRANSIREN S8 لدم  W 400 ناوت راد  روتوم  یتعنص  نریس  ریژآ  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تراظن دأت  زا  سپ  تخادرپ  دشاب ، یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ددرگ ، همیمضروتکاف  شیپ  تسا ، هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد روتوم   روتوم یتعنص   یتعنص ریزآ   ریزآ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  کرانا  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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6320670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوجم کرادم و  روتکاف و  شی  .دشاب  یم  کرانا  هبعش  هژورپ  لحم  تسویپ - لیاف  حرش  هب  قیرح  مالعا  تازیهجت  بصن  نیمات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ لاسرا  خساپ  رد  ...و  تکرش  یاه 
1101092250000008 زاین :  هرامش 

کرانا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
DISENO DE DETECCION Y SEGURIDAD هدنزاس عجرم   KOMTES یتراجت مان  ترارح  صیخشت  دربراک   D000087 لدم یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

کیرتکلا نیپسا  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

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

.دیئامرف لصاح  سامت  نفلت 03146256901  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تیولوا  رد  یلخاد  یالاک  دوجو ،  تروص  رد 

8397113543 یتسپ :  دک  هافر ،  یوک  یتشهب - دیهش  راولب  کرانا - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46203014-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46203015-031 :: 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

زوجم زوجم وو   کرادم   کرادم وو   روتکاف   روتکاف شیشی   .دشاب   .دشاب یمیم   کرانا   کرانا هبعش   هبعش هژورپ   هژورپ لحم   لحم تسویپ - - تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ لاسرا   لاسرا خساپ   خساپ ردرد   ...و   ...و تکرش   تکرش یاه   یاه

4848
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52458566 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/03هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6320752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآودادما  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ قرب  یورین  دیلوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

AEPG-93-1401-13 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6320767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 09-12-1401 عورش 02-12-1401 - لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  - Gas detector یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآودادما   شتآودادما ناونع : : ناونع 4949

Gas detectorGas detector ناونع : : ناونع 5050
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ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

SZICP-58-60 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6320797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ عورش 27-11-1401 - هطوبرم - تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ  - 1 دادعت :  تسویپ  ریوصت  ینف و  تاصخشم  اب  ریاف  تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05-12-1401

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

SZICP-57-59 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/12/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6320799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  اب  زاگ  روتکتد  یارب  نژوردیه  زاگ  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریاف ریاف تراک   تراک ناونع : : ناونع 5151

زاگ زاگ روتکتد   روتکتد یارب   یارب نژوردیه   نژوردیه زاگ   زاگ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 5252
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6320837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح  قیرح -  ءافطا  متسیس  یاه  گنلیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001802 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  :: ز  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: 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

تیفیک تیفیک اباب   یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا هیارک -  -  هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح قیرح -  -  قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یاه   یاه گنلیش   گنلیش ناونع : : ناونع 5353
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( دابآرهم  ) هرامش 4 ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6320911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 4 هاگنامرد  رلکنیرپسا )  راکدوخ (  هدنشاپ  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ یرازگراب  یراک  هموزر  ینمیا و  تیحالص  یراکنامیپ و  یهاوگ 

1101091190000023 زاین :  هرامش 
( دابآرهم )4 هرامش ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

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

 . ددرگ یرازگراب  اددجم  ددرگ و  اضما  رهم و  لیمکت و   ، هعلاطم دیدزاب  مرف  هس و  ود و  کی و  یاه  تسویپ  دادرارق و  سیون  شیپ  تاحفص  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلا 15 تعاس 8  یرادا  یاهزور  رد  دیدزاب 

رتشیب 09155126959 تاعالطا 

9159636377 یتسپ :  دک  ینار 1 ،  یسکات  یادهش  راولب  قرب -  نیبروت  یوربور  سخرس -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661971-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33693004-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینمیا ینمیا تیحالص   تیحالص وو   یراکنامیپ   یراکنامیپ یهاوگ   یهاوگ   44 هرامش   هرامش هاگنامرد   هاگنامرد رلکنیرپسا )  )  رلکنیرپسا راکدوخ (  (  راکدوخ هدنشاپ   هدنشاپ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
 . . ددرگ ددرگ یرازگراب   یرازگراب یراک   یراک هموزر   هموزر وو  

5454

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

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

زا 188 ھحفص 42 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8aywjpvvauwe5?user=37505&ntc=6320911
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6320911?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا هبعش 3  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 22 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6320932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ  لیاف  قباطم  قیرح  مالعا  تازیهجت  بصن  دیرخ و  لماش  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  دشاب  راک  ترجا  سانجا و  تمیق  مالعا  دقاف  هک  ییاه  تساوخرد  هب 

1201091949000001 زاین :  هرامش 
ناهفصا هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

.دشاب  یناریا  دیاب  سانجا  هیلک.دینک  هعجارم  یرفعج  سدنهم  یاقا  قاتا 38  هب  دشاب  یم  یمازلا  دیدزاب  - 
.دوش مالعا  مه  ارجا  تمیق  نینچمه   . دوش مالعا  کیکفت  هب  مالقا  زا  کی  ره  تمیق  دیامن .  رکذ  ار  مالقا  دنرب  عون و  تسیاب  یم  امازلا  هدننک  نیمات 

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

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

تسویپ لیاف  قباطم  مالقا  دادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8155694689 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  خ  ناهفصا - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32284522-031  ، 35228452-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35228452-031 :: 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

وو سانجا   سانجا تمیق   تمیق مالعا   مالعا دقاف   دقاف هکهک   ییاه   ییاه تساوخرد   تساوخرد هبهب   .تسویپ   .تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ لماش   لماش تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
.دوش .دوش یمن   یمن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت دشاب   دشاب راک   راک ترجا   ترجا

5555
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ملعاریما یناتسرامیب  عمتجم   :: 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

6320960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ملعاریما ناتسرامیب  قیرح  افطا  متسیس  یارجا  سنج و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030465000080 زاین :  هرامش 
نارهت ملعاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

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

یگنهامه تهج.دوش  یراذگراب  مه  هدش  کیکفت  تروص  هب  یلام  داهنشیپ.تسیمازلا  دیدزاب.دنشاب  نارهت  یناشنشتآ  رودنو  زج  اهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدیدرگ  یراذگراب  ینف  تاصخشم  هشقن.دوش و  هتفرگ  سامت  ییانمت  سدنهم   66343387 هرامشاب

1145765111 یتسپ :  دک  یلامش ،  یدعس  نابایخ  تلود  هزاورد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66343066-021  ، 66708691-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66704805-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

SZICP-62-64 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6321093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی   CHQ-DSC لدم :  ددع  کی   CHQ-DZM لدم :   HOCHIKI دنرب : ریز : تاصخشم  اب  ریاف  لوژام  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ملعاریما ملعاریما ناتسرامیب   ناتسرامیب قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   سنج   سنج هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5656

HOCHIKIHOCHIKI دنرب : : دنرب ریز : : ریز تاصخشم   تاصخشم اباب   ریاف   ریاف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 5757

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6321122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155296 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ گولاتاک  قباطم   solo200 روتکتد هدننک  زاب  رازبا  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/12/07 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6321739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /gas detector تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101096683000844 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

قرش عناص  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   GAS LEAK DETECTOR یتراجت مان   R002-033-3 لدم  SF6 زاگ بای  تشن  الاک :  مان 
هاگتسد 45 دادعت : 

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

تسویپ حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر  .دشاب  یم  هدنرب  باختنا  رد  یمهم  صخاش  لیوحت  نامز  متفه  هاگشیالاپ  یساسا  تاریمعت  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا 

07731311458 - 07731311457 07731311469-07731311460

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

31311462-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

solo200solo200 روتکتد   روتکتد هدننک   هدننک زاب   زاب رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 5858

gas detectorgas  detector ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  تشادهب  هدکشناد   :: 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

6321827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگید ملق   7* پویت روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091636000027 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  دهشم    تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ کرادم  قبط  تساوخ  رد  - 
یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییوگخساپ تهج  ناقهد  رتکد  نفلت  هرامش  دشاب  یم  هدنشورف  اب  راب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  لاس  نایاپ  ات  یتخادرپ  ددرگ  همیمض  روتکافشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09368646917

9137673119 یتسپ :  دک  هاگشناد 16 و 18 ،  نیب  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31892106-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31892002-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6322057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگید رگید ملق   ملق   77** پویت پویت روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 6060

قیرح قیرح افطا   افطا هبهب   طوبرم   طوبرم وو ..  ..  لباک   لباک وو   تازیهجت   تازیهجت اباب   دود   دود روتکتد   روتکتد فیدر   فیدر   1010 ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یاضاقت رد  هدش  دیق  یاهدنری  ینف و  تاصخشم  قبط  قیرح  افطا  هب  طوبرم  لباک و ..  تازیهجت و  اب  دود  روتکتد  فیدر   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هدننک  نیمات  اب  ارجا  بصن و   ) تسویپ  0220143

1101001034006614 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   CQR هدنزاس عجرم   SPC-ET Beam Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Smoke detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

هناماس ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0003-10  یناشن  شتآ  دربراک  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم  راد  گنز  لدم  یکیتسالپ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Gas Detector لدم زاگ  تشن  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Addressable Optical Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس  ناماگشیپ 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Optical Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0001-10  یناشن  شتآ  دربراک  دود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   0LCT50 لدم یکیتسالپ  سنج  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدننک  نیمات  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  .دنوشیم  لاطبا  کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .دوش  هئارا  تسویپ  یاضاقت  ساسا  رب  طقف  یلام  / ینف داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  رد  اضاقت  هرامش  افطل  .دشابیم  اضاقت 0220143  هرامش 

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

83768037-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6322245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دکناریا  .تسویپ  لیاف  قباطم  زاگ  زاس  راکشا  نیمأت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005950 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
فرژ هدننک  هضرع  عجرم   NET SAFETY هدنزاس عجرم  قیرح  ءافطا  قیرح و  مالعا  ازلاعتشا  زاگ H2S و  زاس  راکشآ  دربراک   MLP-ASSK-SEP درب الاک :  مان 

قرش تعنص  ناشیدنا 
ددع 20 دادعت : 

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

.ددرگ هئارا  هراق  تالف  تفن  تکرش  رابنا  زاریش  رد  الاک  لیوحت  لحم  هب  هجوت  اب  الاک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تدوع هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  یتسویپ  تاعالطا  اب  تریاغم  الک و  دأت  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  الاک  تلاصا  دات  لیوحت و  زا  سپ  هام  هس  یلا  کی  تخادرپ 

.ددرگیم

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32302694-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا .تسویپ   .تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم زاگ   زاگ زاس   زاس راکشا   راکشا نیمأت   نیمأت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6322720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک شوماخ  ژراش  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091915000500 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدننک شوماخ  ژراش  هاگتسد  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

.دشاب تخاس  تادنتسم  هارمه  هب  یناریا  تسیابیم  الاک  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  شزومآ  بصن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب دیدج  یداصتقا  دک  یاراد  تسیابیم  هدننک  دیلوت  ای  هدننک  نیمات 

.تسیمازلا تسویپ  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37162531-031  ، 36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  4343   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هدننک هدننک شوماخ   شوماخ ژراش   ژراش هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6363
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6320370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتورکیم وکسیس و  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000199 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
XS505M لدم |NETGEAR  | هراک دنچ  چوس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  ود  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6320542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یر تفن  رابنا  یلصا  یریگراب  تسپ  هرامش 1  روتامروفسنارت  لباکرس  بصن  هیهت و  یشکلباک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092160000479 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یر تفن  رابنا  یلصا  یریگراب  تسپ  هرامش 1  روتامروفسنارت  لباکرس  بصن  هیهت و  یشکلباک و  1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1561733344 یتسپ :  دک  کالپ 48 ،  یبونج - راهب  نابایخ  هب  هدیسرن  هیمس -  نابایخ  یتعیرش - نابایخ  یادتبا  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55901075-021  ، 77500263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77506081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتورکیم کیتورکیم وو   وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6464

یریر تفن   تفن رابنا   رابنا یلصا   یلصا یریگراب   یریگراب تسپ   تسپ   11 هرامش   هرامش روتامروفسنارت   روتامروفسنارت لباکرس   لباکرس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت وو   یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 6565

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

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

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

te.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم زا 1401/12/1   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6320560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکنرت هوکزوریف  تارباخم  زکارم  هدودحم  رد  تیاسدک 1513  لوا  هارمه   BTS یشکربیف تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبونج

یبونج 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

6320614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهنادنز خ ج لک  هرادا  رابنا  رد  لیوحت  رتم ) 3660) یرتم یاه 305  هقلح  یپ  یت  وی  لدم   cat6 ماکینوی هکبش  لباک  هقلح   12 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم هباشم  دک  ناریا  ) دنجریب
1101003671000052 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
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 12 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  ) دنجریب یاهنادنز خ ج  لک  هرادا  رابنا  رد  لیوحت  رتم ) 3660) یرتم یاه 305  هقلح  یپ  یت  وی  لدم   cat6 ماکینوی هکبش  لباک  هقلح   12 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم تخادرپ  یروا  نف  هرادادات  زا  سپ  الاک  هنیزه  ( دشابیم هباشم 

9717877856 یتسپ :  دک  مود ،  هارراهچ  ملعم 7 -  ملعم -  راولب  دنجریب -  یبونج -  ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57201871-091  ، 32237285-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237283-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوا لوا هارمه   هارمه   BTSBTS یشکربیف   یشکربیف تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6666

هکبش هکبش لباک   لباک هقلح   هقلح   1212 ناونع : : ناونع 6767

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6320630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000406 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تراظن دأت  زا  سپ  تخادرپ  دشاب ، یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ددرگ ، همیمضروتکاف  شیپ  تسا ، هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق هقطنم  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6320653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس KVM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092187000115 زاین :  هرامش 

نیوزق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدازدمحم دیعسدیس  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   CS16C لدم تروپ  هکبش 16   KVM چیئوس الاک :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تسارحربتعم  هی  دات  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416668379 یتسپ :  دک  نیوزق ،  هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارهت  میدق  هداج  رتمولیک 3 نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33578155-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33550878-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 6868

DATASHEENDATASHEEN  یتراجت یتراجت مان   مان   CS16CCS16C  لدم لدم تروپ   تروپ   1616 هکبش   هکبش   KVMKVM  چیئوس چیئوس دیرخ   دیرخ 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 188 ھحفص 52 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8gxc2u7txaq63?user=37505&ntc=6320630
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6320630?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kd7dwek4vllgv?user=37505&ntc=6320653
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6320653?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت برغ  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6320686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناب یانهپ  بـا   , R & M یتراجت ما  شکور LSZH و نـ اب   CAT.6A/SFTP4P لدم لوطب  هک  هکبش  لباک   m 500 هقلح کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زترهاگم  650

1101001106000157 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یزینور هداز  نسح  هلیمج  هدننک  هضرع  عجرم   RANDM یتراجت مان   CAT.6U/UTP4P لدم  m 500 لوط یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

بـا  , R & M یتراجت ما  شکور LSZH و نـ اب   CAT.6A/SFTP4P لدم  m 500 لوط هب  هک  هکبش  لباک  صوصخرد  طقف  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف تمیق  مالعا  هقلح ) کی  رادقم  هب   ) .دشاب یم  زاین  دروم  زترهاگم  دناب 650  یانهپ 

1341773111 یتسپ :  دک  نارهت ،  برغ  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  نامتخاس  نیعم -  داتسا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66003748-021  ، 66025151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66028425-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دناب دناب یانهپ   یانهپ اا   ــ بب  ,  , R & MR & M  یتراجت یتراجت ماما   ــ نن وو     LSZHLSZH  شکور شکور اباب     CAT.6A/SFTP4PCAT.6A/SFTP4P  لدم لدم لوطب   لوطب هکهک   هکبش   هکبش لباک   لباک   mm  500500 هقلح   هقلح کیکی   ناونع : : ناونع
زترهاگم زترهاگم   650650

7070
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  رمشاک  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6320779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رمشاک  ناتسرهش  لضفلاوبا ع  ترضح  ناتسرامیب  نامیاز  کولب  هکبش  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091343000139 زاین :  هرامش 

رمشاک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WAP4410N لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

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

رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات لیوحت و  زا  سپ  زور  باسح 10  هیوست  تسا - یمازلا  یتناراگ و )...  تکرش  ، لدم ، دنرب ) تایئزج رکذ  اب  روتکاف  شیپ  قاصلا  تسا - هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یوسوم 09159315744 سدنهم  رمشاک  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادباسح  رد  دنس  تبث  الاک و 

9671616674 یتسپ :  دک  داجس ،  ژاساپ  یوربور  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55227502-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55227501-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 7171
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رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6320794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ ود  تسویپ (  طیارش  تاصخشم و  قبط  لوسنک -  لوژام /  رواپ  کر /  هکبش /  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000249 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش کر  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  یسررب  تساوخرد  الاک ،  دنرب  تاصخشم و  روتکاف و  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.الاک لیوحت  زا  سپ  زور  باسح 20  هیوست 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
دشاب یم  یمازلا  نایضاقتم  یارب  ناریا  تفن  یلم  تکرش  تسارح  زا  تیحالص  دیئات  ندوب  اراد  هجوت : 

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوسنک لوسنک  - - لوژام لوژام رواپ   رواپ  - - کرکر  - - هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7272
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مالیا هقطنم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6320831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  یهاوگ  لاسرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لحم  ات  لمح  هیارک 

.ددرگ دیق  یتناراگ  تدم 
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101030138000018 زاین :  هرامش 
مالیا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

موس جوم  تاطابترا  رکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   K9/2901 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931613677 یتسپ :  دک  سناژروا ،  یوربور  یدعس  هارراهچ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337412-084  ، 33367107-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331755-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 7373
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هاشنامرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6320954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم لصا 500   Cat6 Legrand Test SF/UTP 32759 هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003488000213 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرضخ یفطصم  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یرتم  نتراک   CAT6 FTP100O لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 3 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیفیک مدع  تروص  رد  دشابیم  هزور  تخادرپ 15 هوحن  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  هاشنامرک  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناهیک 09183592427 نمهب  مانب  یگنهامه  نفلت  دوش  یم  تدوع  سنج 

6719859168 یتسپ :  دک  اه ،  نادنز  لک  هرادا   – نابایخ 100  – دابآ لزید  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38266452-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38282243-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

mn.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6321058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم   500500 لصا   لصا   Cat6  Legrand Test SF/UTP 32759Cat6  Legrand Test SF/UTP 32759  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7474

یلاناک یلاناک وو   یکاخ   یکاخ یرون   یرون لصفم   لصفم عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575
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ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000407 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تراظن دأت  زا  سپ  تخادرپ  دشاب ، یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ددرگ ، همیمضروتکاف  شیپ  تسا ، هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: 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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6321200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  تسویپ (  لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قفو  رتویپماک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000499 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکست  یتراجت  مان   TM700 لدم هنایار  سوام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن تمیق  نالعا  تسویپ  لیاف  یاهفیدر  هیلک  یارب  دیاب  هدننک  نیمات   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراددوخ  ادج  هباشم  یاهالاکداهنشیپ  زا  - 

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162391-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7676

رتویپماک رتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 7777
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cisco چیوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنیامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  تسیاب  یم  یتساوخرد ، مالقا  حرش  زا  عالطا  تهج  ناگدنشورف  دشاب و  یم  یروص  یباختنا  یاه  دک  ناریا  ددرگ  یم  دیکات 

1101092625000804 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

cisco چیوس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  تسیاب  یم  یتساوخرد ، مالقا  حرش  زا  عالطا  تهج  ناگدنشورف  دشاب و  یم  یروص  یباختنا  یاه  دک  ناریا  ددرگ  یم  دیکات 

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

31665080-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،، یتساوخرد یتساوخرد مالقا   مالقا حرش   حرش زازا   عالطا   عالطا تهج   تهج ناگدنشورف   ناگدنشورف وو   دشاب   دشاب یمیم   یروص   یروص یباختنا   یباختنا یاه   یاه دکدک   ناریا   ناریا ددرگ   ددرگ یمیم   دیکات   دیکات   c iscocisco  چیوس چیوس ناونع : : ناونع
دنیامن دنیامن هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف هبهب   تسیاب   تسیاب یمیم  

7878
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یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا اهب  مالعتسا  مرف  یرازگراب  دات و  دشابیم .  هباشم  دک  ناریا  تسویپ .  لیاف  قبط  کولف 9  تست  ساپ  اب  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم

1101005850000167 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 2,440 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم مالعتسا  هدنرب  اب  تست  هنیزه   . دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  هداز 09199029022. بلاط  سدنهم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9413933874 یتسپ :  دک  ردام ،  تلود و  نادیم  لصاف  دح  یبرغ  ینیمخ  ماما  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236274-058  ، 32728328-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728328-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمازلا یمازلا اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف یرازگراب   یرازگراب وو   دات   دات دشابیم .  .  دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ .  .  تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط کولف  99   کولف تست   تست ساپ   ساپ اباب   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع
 . . دشابیم دشابیم

7979
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نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6321345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 2 لانیجروا = )  ) لدم 1702 وکسیس  تنیوپ  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094162000147 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ددع 2 لانیجروا = )  ) لدم 1702 وکسیس  تنیوپ  سسکا  - 

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

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

سامت روپ  نیسح  یافآ  سامت 09198169122  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشابن  مود ) تسد   ) رفیر الاکدوش  یراذگراب  یمسر  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ 

1417466191 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  رذآ - نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66978942-021  ، 66469824-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66462349-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

17021702 لدم   لدم وکسیس   وکسیس تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 8080
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6321448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  تسیل  قبط  تنارتنیا  تنرتنیا و  هدنهد  هیارا  تکرش  هب  یروف  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  مالعتسا  رد  تکرش  مدع  هلزنمب  روتکاف  شیپ  جرد  مدع.ددرگ  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 

1101000383000772 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

مالیا یهد  طابترا  یتامدخ  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 10 دناب یانهپ  یلخاد  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 
تیاباگم 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  مالعتسا  رد  تکرش  مدع  هلزنمب  روتکاف  شیپ  جرد  مدع.ددرگ  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  نفلت 09173737701  هرامش  اب  یت  یآ  لوسم  ینیرحب  یاقآ  اب  یگنهامه  ای  لاوس  هنوگره  نتشاد  تهج 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37262032-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6321496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  امرفراک  تاصخشم  طیارش و  قبط   MCU یزکرم لرتنک  تینوی  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002575 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعی  یراک  زور  اه 30  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگ  اب  تسویپ و  لیاف  ردرادیرخ  طیارش  یمامت  اضماو ,  رهم  هعلاطم ,   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن 09128819461 لصاح  سامت  روپ  نابرق  یاقآ  اب  تالاوس  دیدزاب و  تهج  دشاب -  یم  تخادرپ  لباق  هیلاع  رظان  دیئات  لیوحت و 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33335999-028  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تنارتنیا   تنارتنیا وو   تنرتنیا   تنرتنیا هدنهد   هدنهد هیارا   هیارا تکرش   تکرش هبهب   یروف   یروف زاین   زاین ناونع : : ناونع 8181

تسویپ تسویپ ردرد   امرفراک   امرفراک تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش قبط   قبط   MCUMCU  یزکرم یزکرم لرتنک   لرتنک تینوی   تینوی لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8282
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6321598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  زاس  هریخذ  هاگتسد  یارب  دراه  ددع  دادعت 74  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوشیم هداد  تدوع  الاک  رظن  دروم  تساوخرد  اب  تقباطم  مدع  تروص  رد  )

1201005345000316 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

هزور هنیزه 40  تخادرپ  - 1 - 
دشاب نارهت  زا  هدننک  نیمآت  - 2

دیهدن  هئارا  هباشم  دک  ناریا  ًافطل  - 3
دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 4

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  74 دادعت : 

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

دوش یم  یقلت  نکی  نل  مک  تمدخو  هداد  تدوع  الاک  تریاغم ، تروصرد  ودشاب  یم  هدننک  تساوخرد  دحاو  اب  تمدخ  / الاک دأت  - 5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دراد رابتعا  زور  امش 40  یوس  زا  هدش  هئارا  تمیق  ) دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - 6

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

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الاک الاک رظن   رظن دروم   دروم تساوخرد   تساوخرد اباب   تقباطم   تقباطم مدع   مدع تروص   تروص ردرد    ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد یارب   یارب دراه   دراه ددع   ددع دادعت  7474   دادعت ناونع : : ناونع
(( دوشیم دوشیم هداد   هداد تدوع   تدوع

8383
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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 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

6321635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  قبط  سنسیال  هارمه  هب  تیگ  یتروف  لاوریاف  ددع  15 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  نآ  هئارا  مدع  هدوب و  یمازلا  نآ  هئارا  سیون و  شیپ  ءاضما  ورهم 

1101001017000825 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   FG-60E لدم هکبش  تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 
دنمشوه کتارفا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تمیق  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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال هارمه   هارمه هبهب   تیگ   تیگ یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف ددع   ددع 1515 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 8484

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

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

زا 188 ھحفص 64 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nwwmgaayeft2a?user=37505&ntc=6321635
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6321635?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6321749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  مالعتسا و  گرب  قباطم 2  لاسرا )  50Mbps تفایرد /  50Mbps  ) هلاسکی تنرتنیا  دناب  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260001016 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم تاطابترا  هعسوت  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 30 دناب یانهپ  یصاصتخا  سلریاو  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 

تاطابترا هعسوت  ناماگشیپ  هدنزاس 
تیاباگم 1 دادعت : 

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

تسا هدیدرگ  جرد  گرب )  2  ) تسویپ یاهمرف  رد  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  ههامکی  لقادح  باسح  هیوست 

ددرگ یراذگراب  یتسیاب  روتکاف  شیپ 

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش وو   مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب   22 قباطم   قباطم لاسرا ) ) لاسرا   5050 MbpsMbps تفایرد / / تفایرد   5050 MbpsMbps  ) ) هلاسکی هلاسکی تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 8585
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  دوش / تقد  مالقا  ینف  تاصخشم  دادعت و  هب  تسویپ / طیارش  تسیل و  قباطم  هکبش  تازیهجت  عاونا  متیآ   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یفرعم  شورف  سانشراک  دوش / همیمض 

1101093035000987 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  هتسب 6   m 2 لوط  150x50 mm زیاس  cm 15 یلخاد رطق   PVC سنج نهپ  برد  کنارت  تکاد  الاک :  مان 
اتیپوس

هتسب 2,648 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دوش همیمض  روتکاف  شیپ  دوش / تقد  مالقا  ینف  تاصخشم  دادعت و  هب  تسویپ / طیارش  تسیل و  قباطم  هکبش  تازیهجت  عاونا  متیآ   20 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 07731372139  / دوش یفرعم  شورف  سانشراک 

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ دوش / / دوش تقد   تقد مالقا   مالقا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   دادعت   دادعت هبهب   تسویپ / / تسویپ طیارش   طیارش وو   تسیل   تسیل قباطم   قباطم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا متیآ   متیآ   2 020 ناونع : : ناونع
دوش دوش یفرعم   یفرعم شورف   شورف سانشراک   سانشراک دوش / / دوش همیمض   همیمض
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  اتید  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000360 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  اتید  هکبش  تازیهجت  دیرخ  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

راهظا روتکاف ، رد  هدوزفا  شزرا  جرد  تروص  رد  شورف و  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  جرد و  هناماس  رد  لک  تمیق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لیوحت  لمح و  هنیزه  .تسیمازلا  رخآ  ههام  هدوزفا 3  شزرا  یتایلام  همان 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33344701-031  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط اتید   اتید هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787
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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 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

6321974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کنیل 100 ید  کی  هجرد  ولقود  تیلپ  سیف  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  100 کنیل ید  کی  هجرد  کت  تیلپ  سیف  -2

ددع کنیل 200  ید  کی  هجرد  نوتسیک  -3
تس هباشمدک  ناریا 

1101094953001398 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ناهج شقن  متسیسارف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتارباخم  زیرپ  دربراک   45x45 mm تیلپ سیف   PVC هحفص الاک :  مان 
ددع 400 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

یدید کیکی   هجرد   هجرد نوتسیک   نوتسیک ددع -  -  ددع   100100 کنیل کنیل یدید   کیکی   هجرد   هجرد کتکت   تیلپ   تیلپ سیف   سیف ددع -  -  ددع 100100 کنیل   کنیل یدید   کیکی   هجرد   هجرد ولقود   ولقود تیلپ   تیلپ سیف   سیف دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع
ددع ددع   2 00200 کنیل   کنیل

8888
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ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ROUTER CISCO ISR 4331 SECURITY-K9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092131000212 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WAG160N لدم  ADSL هکبش رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتسب لمح و  هنیزه  .تسا  یمازلا  داتس  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  .دیئامرف  هجوت  تسویپ  تسیل  اب  قباطم  یتساوخرد  یالاک  حرش  اب  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 02181313441 نفلت  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  یدنب 

1581773511 یتسپ :  دک  کالپ 200 ،  حتفم  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یناقلاط  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81310-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81313228-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ROUTER CISCO ISR 4331 SECURITY-K9ROUTER CISCO ISR 4331 SECURITY-K9  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 8989
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اراتسآ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6322069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتیپوس یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 12  هتسب   m 2 لوط  50x30 mm زیاس  cm 5 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم 

1101101041000005 زاین :  هرامش 
اراتسا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 12  هتسب   m 2 لوط  50x30 mm زیاس  cm 5 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

هدننک هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 12  هتسب   m 2 لوط  50x30 mm زیاس  cm 5 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اتیپوس

4391837771 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  داتس  یدرگناهج  لته  یوربور  یقرش  یماظن  میکح  خ  اراتسآ ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43813031-013  ، 43813033-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43816602-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عجرم عجرم اتیپوس   اتیپوس یتراجت   یتراجت مان   مان یایا   هخاش   هخاش   1212 کنیرش   کنیرش هتسب   هتسب   mm  22 لوط   لوط   5050 x30 mmx30 mm  زیاس زیاس   cmcm  55 یلخاد   یلخاد رطق   رطق   PVCPVC  سنج سنج هداس   هداس تکاد   تکاد ناونع : : ناونع
اتیپوس اتیپوس هدننک   هدننک هضرع   هضرع
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6322077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000803 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL15EGY10 لدم  m 3 لوط  UTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشهبیدرا 1402 تخادرپ 

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6322253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج مزاول  هارمه  هب  رورس  قاتا  تهج  هیال 3 چوس  هاگتسد  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000804 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

روپ هاشیلع  مناخ  راکرس  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروک دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 9191

یبناج یبناج مزاول   مزاول هارمه   هارمه هبهب   رورس   رورس قاتا   قاتا تهج   تهج هیال  33 هیال چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292
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نارهت یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6322329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  امتح  روتکاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگنهامه 09123138548 هرامش 

.دشابیم ههام  هس  یرابتعا  تخادرپ 
1101096102001718 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   SFTP CAT6 لدم  m 305 لور  13/75x8 in عطقم حطس  یسم  شکور  سنج  یسم  یداه  سنج  یا  هتشر  تشه  هکبش  لباک  الاک :  مان 

جرفتم هلا  فطل  هدننک  هضرع  عجرم   SUDEN هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SUDEN
هقلح ( لور )15 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P 4014 لدم رتنیرپ  سکف و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

دیواج زاس  هنایار  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   JT-M لدم روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
اتکی ناروآ  راک  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SWV4422S لدم  MINI HDMI-HDMI لباک الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

هللارصن دمحم  کسان  هدننک  هضرع  عجرم   CCIVO هنایار سوام  الاک :  مان 
ددع 65 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin plus لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

رداندیس هدننک  هضرع  عجرم   TP LINK یتراجت مان  نیچ  هدنزاس  روشک   TP LINK هدنزاس عجرم   TL-SF1008 لدم تروپ  هنایار 8  هکبش  چیئوس  باه  الاک :  مان 
لد هدنز 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   YAMAHA یتراجت مان   PSRA300 لدم دروبیک  الاک :  مان 
ددع 65 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
گنوسماس  B1550 لدم  LCD 15 in روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

بسن یدایلب  هرهاط  هدیس  هدننک  هضرع  عجرم   KODAK یتراجت مان  لدم 6770  هنایار  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 17 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سیک سیک روتینام -  -  روتینام رتنیرپ -  -  رتنیرپ وو   سکف   سکف هراکدنچ   هراکدنچ هاگتسد   هاگتسد هکبش -  -  هکبش چیئوس   چیئوس باه   باه یسم -  -  یسم یداه   یداه سنج   سنج یایا   هتشر   هتشر تشه   تشه هکبش   هکبش لباک   لباک دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع
رنکسا رنکسا دروبیک -  -  دروبیک سوام -  -  سوام هنایار -  -  هنایار
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 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تعرس6320382 رپ  تنرتنیا  تنرتنیا و  دناب  یانهپ  سیورس  هحفص 15)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رد6320578 ینابیتش  هئارا پـ هکبش و  تازیهجت  اه و  راز  ـ فا تخس  ینابیتشپ  یرادهگ ، روما نـ ماجنا 
اهرورس یور  رب  ، اه متسیس  یتایلمع  یربهار و  یرازفا ، مرن  فلتخ  یاه مـ هنی  ـ مز

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هدنتسرف6320588 هدنریگ و  سلریاو  ددع و NVR و  دادعت 32  هب  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود 
رابنا

هحفص 94) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعالطا6320644 یروانف  یسانشراک  تامدخ  هحفص 15)تفایرد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6320786 متسیس  هحفص 94)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یم6321276 تساوخرد  دروم  EIPC-B235 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود 
.دشابیم هباشم  یمالعادکدشاب 

هحفص 94) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رود6321331 هار  زا  تئارق  تیریدم و  لنپ  ناونع  رازفا  مرن  هتسب  هنایار -  یرازفا  تخس  لفق 
- هشقن میسرت  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  یرازفا - تخس  لفق  هارمه  هب   CD دنمشوه یاهروتنک 

...و

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب6321348 رادم  نیبرود  مزاول  هحفص 94)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هژورپ6321362 تاعالطا  تیریدم  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هحفص 15)هدایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6321529 تحت  هتسبرادم  هحفص 94)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یربیاس6321565 تادیدهت  یریذپ  بیسآ  یئاسانش  تهج  ذوفن  هحفص 15)تست  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب6321654 رادم  نیبرود  هحفص 94)دیرخ  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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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6322269NVR هاگتسد تهج   HDMI یجورخ تروپ   8 هحفص 94)لوژام هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6321115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاووئدیو روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004285000092 زاین :  هرامش 

روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه زبس  میمصت  هدننک  هضرع  عجرم  چات  یس  یتراجت  مان   LSE2065EB لدم  in 65 زیاس  LED یسمل رگشیامن  الاک :  مان 

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

کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   X554UN2 لدم  in 55 زیاس لاو  وئدیو  رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

لاووئدیو روتینام  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هب مزال.دشابیم  دات  دروم  تسویپ  ینف  تاصخشم  لیاف  یراهظادوخ و  لیاف  ساسا  رب  طقف  نامزاس  نیا  زاین  دروم  یالاک  تاصخشم  .دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا 

.ددرگ قاصلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  هدش و  روهمم  لیمکت ، تسویپ  تاحفص  یمامت  تسا  رکذ 

1576613913 یتسپ :  دک  کالپ 44 و 46 ،  باتناهج ، نابایخ  حتفم ، هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85350-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85353000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاووئدیو لاووئدیو روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 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

6321901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دروآرب  قباطم  نیوزق  ناتسا  ریغتم  مایپ  یاهولبات  یارب  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001316000082 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یمیلس همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   PARDIS یتراجت مان  لدم 5   192x192 mm یتاغیلبت ولبات   LED رگشیامن لوژام  الاک :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اه ،  هنایاپ  لقن و  لمح و  لک  هرادا  یگدننار  ییامنهار و  بنج  امیس  ادص و  تشپ  نایزورون  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3414946161

33696000-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33696015-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) نیسح ماما  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6321941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HD لوف دنمشوه  ریغ  چنیا  نویزیولت 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092650000017 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  زاوها  ع   نیسح   ماما  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SHARP یتراجت مان   PN-V551 لدم  in 50 زیاس یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

HD لوف دنمشوه  ریغ  چنیا  نویزیولت 50   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6144934463 یتسپ :  دک  یرتم ،  شبن 60  یبونج  شورس  نابایخ  یاهتنا  رایاشخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33795398-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33795398-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ دروآرب   دروآرب قباطم   قباطم نیوزق   نیوزق ناتسا   ناتسا ریغتم   ریغتم مایپ   مایپ یاهولبات   یاهولبات یارب   یارب تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

HDHD  لوف لوف دنمشوه   دنمشوه ریغ   ریغ چنیا   چنیا   5050 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 9696

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

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

زا 188 ھحفص 75 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vr4qr5ggb8ewz?user=37505&ntc=6321901
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6321901?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bjqzt5c8c8dx3?user=37505&ntc=6321941
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6321941?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6320371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یرادرهش  هس  هقطنم  رد  فالع  دیهش  نابایخ  مهن و  لپ  یکیفارت  تازیهجت  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096213000056 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم 3  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا مزال  یاه  یگنهامه  ماجنا  تهج  نفلت  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  دانسا 

تسیمازلا یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  هیدات  هئارا 

6178615789 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  تلم  یوک  لایناد  یوربور  ینامیلس  رادرس  راولب  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34486130-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34486131-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها زاوها یرادرهش   یرادرهش هسهس   هقطنم   هقطنم ردرد   فالع   فالع دیهش   دیهش نابایخ   نابایخ وو   مهن   مهن لپلپ   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یارجا   یارجا 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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رهش لامک  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6320682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض 44 لیاف  قبط  رهش  حطس  رباعم  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005722000126 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  رهش  لامک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یقوجلس دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  یقوجلس  دوعسم   32x75 cm هزیناولاگ قرو  یرهش  رباعم  یناسر  عالطا  ولبات  الاک :  مان 

ددع 45 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادقا هزور  تروص 20  هب  تخادرپ  دنیآرف  هب  تبسن  رهش  لامک  یرادرهش  رد  الاک  لیوحت  زا  سپ  دشاب و  یم  یرابتعا  تروص  هب  قوف  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزمره یاقآ  هطوبرم 09125670665  سانشراک  هرامش.تیسمازلا  سامت  تاعالطا  روتکاف و  شیپ  هئارا  دش .  دهاوخ 

3199837491 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  راولب  رهشلامک  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34713366-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34705255-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همیمض  4444 همیمض لیاف   لیاف قبط   قبط رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 9898

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

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

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

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

6320882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم / دشابیم یتسویپ  تساوخرد  قبط  زاین  دروم  یاهالاک  / دشابیم تسویپ  زاین  طیارش  تاحیضوت و  / دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یا  هقطنم  بآ  تکرش  رابنا  اهالاک  لیوحت 

1101001453000093 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یبآ هدنزاس  عجرم  نارامیس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج  رتیپوژ  لدم   V 220 ژاتلو  W 150 ناوت یباتهم  ینابایخ   LED پمال الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه / دشابیم یا  هقطنم  بآ  تکرش  رابنا  اهالاک  لیوحت  لحم  / دشابیم یتسویپ  تساوخرد  یالاک  قباطم  سانجا  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
04431987381 کل دوعسم 

دک یتسپ 316 ،  قودنص  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  نویوق  لپ  هب  هدیسرن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715895554 یتسپ : 

31987285-044  ، 33440092-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440091-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یباتهم یباتهم ینابایخ   ینابایخ   LEDLED  پمال پمال ناونع : : ناونع 9999

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

6320890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزیناکم یزیمآ  گنر  کیتاموتا و  مامت  یشک  طخ  هروظنم  دنچ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030028000053 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  ماج  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دماح هتفرشیپ  یاهیروانف  هدنزاس  عجرم   HHT8100 لدم نیگالپ  لوادج  هزیناکم  یزیمآ  گنر  کیتاموتا و  مامت  رباعم  یشک  طخ  هروظنمدنچ  نیشام  الاک :  مان 

دماح هتفرشیپ  یاهیروانف  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزیناکم یزیمآ  گنر  کیتاموتا و  مامت  یشک  طخ  هروظنم  دنچ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9571947198 یتسپ :  دک  ماج ،  تبرت  یرادرهش  ادهش - نادیم  ماج - تبرت  یوضر - ناسارخ  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52527911-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52527915-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ 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 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

6320891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دروآرب  مالعتسا و  هگرب  قباطم  یروحم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097403000033 زاین :  هرامش 

ناتسلگ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ینزو دصرد  1 دادعت : 
1402/02/04 زاین :  خیرات 

ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسلگ ،  یرادرهش  - ناتسلگ رهش   - هواس نارهت  هداج  رتمولیک 25   - ناتسراهب ناتسرهش   - نارهت ناتسا  ناتسراهب ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3756194369

56333550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56322262-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزیناکم هزیناکم یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   کیتاموتا   کیتاموتا مامت   مامت یشک   یشک طخطخ   هروظنم   هروظنم دنچ   دنچ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 100100

یتسویپ یتسویپ دروآرب   دروآرب وو   مالعتسا   مالعتسا هگرب   هگرب قباطم   قباطم یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

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

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

6321148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ ناسانشراک  دات  هب  تسویپ و  تاصخشم  قبطرهش  حطس  ینابایخ  یروحم  یشک  طخ  یارجا  دشابیم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دسرب یرهش 

1101005785000149 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  هواس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لوط رتم  34000 دادعت : 

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

دسرب یرهش  تامدخ  ناسانشراک  دات  هب  تسویپ و  تاصخشم  قبطرهش  حطس  ینابایخ  یروحم  یشک  طخ  یارجا  دشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3915639811 یتسپ :  دک  هواس ،  یرادرهش   یرادرهش  نادیم   هواس   رهش     - هواس ناتسرهش   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230751-086  ، 42234191-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42231070-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6321308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالا نیشام  بایدر  یاههاگتسد  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000282000041 زاین :  هرامش 

نامرک بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/12/03 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یتسویپ  کرادم  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861785179 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک -  هداج  رتمولیک 5  تفریج -  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43317492-034  ، 43317523-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43317570-034 :: 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 ینابایخ   ینابایخ یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 102102

تالا تالا نیشام   نیشام بایدر   بایدر یاههاگتسد   یاههاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 103103

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

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

زا 188 ھحفص 80 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d8hzw56cl537d?user=37505&ntc=6321148
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6321148?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w3pwl9pmen75x?user=37505&ntc=6321308
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6321308?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

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

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

6321455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیهت تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطمدشاب  یم  هباشمدکناریا  ) یا هبرگ  مشچ  ینمیا و  هناوتسا  ینمیا ،  هکشب  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ

1101001423000278 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناراک راربا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان  یقرب  ریش  دربراک   25x150 mm زیاس  AD 2525-1 لدم یا  هناوتسا  ریگ  هبرض  الاک :  مان 
قرش تراجت 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158310 هرامشاب  یشخب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یراذگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیهت هیهت تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطمدشاب   قباطمدشاب یمیم   هباشمدکناریا   هباشمدکناریا )) یایا هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ وو   ینمیا   ینمیا هناوتسا   هناوتسا ینمیا ،  ،  ینمیا هکشب   هکشب دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
(( ددرگ ددرگ

104104

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  رهش  حطس  هزیناکم  یاه  لطس  ینتب  ینزخم  ریز  بصن  هب  تبسن  راد  رظن  رد  سیدرف  کی  هطنم  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ هب  ینف  تاصخشم  )

1101050288000254 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

انب تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

ددرگ و یراذگراب  هناماس  رد  دیاب  هک  کی ) هرامش  مرف  قبط   ) همانتنامض ناونع  هب  هدرپس  لایر  نویلم  غلبم 300/000/000  هئارا  ندش  هدنرب  طرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  دیاب  زین ، کی ) هرامش  مرف   ) دنب 1 قبط  یتساوخ  رد  کرادم  یمامت 

3166653713 یتسپ :  دک  سیدرف ،  یرادرهش  سیدرف  ناتسرهش  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36574780-026  ، 36658110-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36658110-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیامن دیامن مادقا   مادقا رهش   رهش حطس   حطس هزیناکم   هزیناکم یاه   یاه لطس   لطس ینتب   ینتب ینزخم   ینزخم ریز   ریز بصن   بصن هبهب   تبسن   تبسن راد   راد رظن   رظن ردرد   سیدرف   سیدرف کیکی   هطنم   هطنم یرادرهش   یرادرهش ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ هبهب   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ))

105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روباشین ناتسرهش  دابآ  طیحم  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون 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

6321724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** زاین دروم  تازیهجت  تسیل  تسویپ  رد  یتراظن +  نیبرود  ددع  ناوخ و 9 کالپ  نیبرود  ددع  دیرخ 2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ینابرهم یاقآ  یگنهامه 09355680749 تهج  )

1101096431000001 زاین :  هرامش 
روباشین ناتسرهش  یزکرم  شخب  داباطیحم  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
ددع  11 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
روباشین یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

** زاین دروم  تازیهجت  تسیل  تسویپ  رد  یتراظن +  نیبرود  ددع  ناوخ و 9 کالپ  نیبرود  ددع  دیرخ 2  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاقآ یگنهامه 09355680749 تهج  ) .دشاب یم  یمازلا  لحم  زا  دیدزاب  .ددرگ  یراذگراب  داتس  تیاس  رد  روتکاف  شیپ  امازلا  تسویپ ,  لیاف  زاین  دروم  مالقا  قبط 

( ینابرهم

9335159335 یتسپ :  دک  دابا ،  طیحم  یرایهد  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43328987-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43328987-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود ددع   ددع وو  99 ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ددع   ددع 22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6321782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف و قباطم  ینمهب  یاتسور  یرایهد  تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویب تاعالطا 

1101096719000001 زاین :  هرامش 
دنزاش ناتسرهش  نایلاز  شخب  ینمهب  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   OEJ یتراجت مان   LPR لدم  IP ناوخ و کالپ  ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اه هداج  کینورتکلا  باقع 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 
دنزاش یزکرم ،  لیوحت :  لحم 

دنزاش ناتسرهش  نایلاز  شخب  رد  ینمهب  یاتسور  یرایهد  تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزکرم ناتسا  یرادناتسا  هیدات  اب.تسویپ  تاعالطا  لیاف و  قباطم  یزکرم  ناتسا 

3869139776 یتسپ :  دک  ینمهب ،  یاتسور  نایلاز  شخب  دنزاش  ناتسرهش  یزکرم  ناتسا  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38643842-086  ، 58292983-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

58292983-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایهد یرایهد تازیهجت   تازیهجت وو   نامتخاس   نامتخاس یتراظن   یتراظن لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشمدکناریا   . تاصخشماب  . تسویپ تسیل  قبط  ردنفاهاموکوی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092297001551 زاین :  هرامش 

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص نالاب  یتراجت  مان   m 5-3 لوط زاف 3  دادعت   EGR لدم گنلیش  ریگ و  هبرض  کیتسال  کیتاموتا و  تشگرب  متسیس  هب  زهجم  دنب  هار  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

32571045-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ...... تسویپ تاصخشم  قبط  وردوخ  نارگ  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101092372000686 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   NC لدم یروتکلفر  نادرگ  غارچ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

دوش یگنهامه  ییاچ  هرق  سدنهم   09165782536 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52110019-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنلیش گنلیش وو   ریگ   ریگ هبرض   هبرض کیتسال   کیتسال وو   کیتاموتا   کیتاموتا تشگرب   تشگرب متسیس   متسیس هبهب   زهجم   زهجم دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 108108

وردوخ وردوخ نارگ   نارگ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 109109

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

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

یتسویپ6321901 دروآرب  قباطم  نیوزق  ناتسا  ریغتم  مایپ  یاهولبات  یارب  تاعطق  هحفص 74)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 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

6320279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هیلک  اب  بصن  هارمه  هب  یا  هشیش  ییوشک  کیتاموتا  برد  هدننک  لرتنک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000437 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  یناملس  یاقآ  یلخاد 209  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  .دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تاقلعتم تاقلعتم هیلک   هیلک اباب   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   یایا   هشیش   هشیش ییوشک   ییوشک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

زا 188 ھحفص 86 
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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

6320319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  ناوتو 600،  STC روتوم اب  هنهد  راهچرد  بصن  پآ  لور  عبرمرتم  64 ارجا بصن و  هیهت و  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگو 

254 یلخاد  22914242 یردیح یگنهامه 
1101004815000133 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  راهچرد  بصن  پآ  لور  عبرمرتم  64 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 راهچرد   راهچرد بصن   بصن پآپآ   لور   لور عبرمرتم   عبرمرتم 6464 ارجا ارجا وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

زا 188 ھحفص 87 
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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

6320320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  ناوتو 600،  STC روتوم اب  هنهد  کیرد  بصن  پآ  لور  عبرمرتم  18 ارجا بصن و  هیهت و  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگو 

254 یلخاد  22914242 یردیح یگنهامه 
1101004815000132 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 : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگو  تسویپ  طیارش  اب  ناوتو 600،  STC روتوم اب  هنهد  کیرد  بصن  پآ  لور  عبرمرتم  18 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

یایا هرکرک   هرکرک کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 1121 12

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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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52458786 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/15هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6320709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت لرتنک  تیگ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  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 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

6320750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برد و نزو  اب  بسانتم  روتوم  و  ادص ) یب  تقرس و  دض  () 3.3*3.2  ) یبیرقت داعبا  هب  یا  هرکرک  برد  کی  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راد یتناراگ 

1101091798000005 زاین :  هرامش 
نامرک هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یا هرکرک  برد  الاک :  مان 
عبرم رتم  12 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  باهذ  بایا و  لاسرا و  بصن و  یاه  هنیزه  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7613856815 یتسپ :  دک  هچوک 4 ،  سدق  خ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32266553-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269546-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو برد   برد نزو   نزو اباب   بسانتم   بسانتم روتوم   روتوم وو   ادص ) ) ادص یبیب   وو   تقرس   تقرس دضدض   ()() 3.33.3** 3.23.2  ) ) یبیرقت یبیرقت داعبا   داعبا هبهب   یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد کیکی   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
راد راد یتناراگ   یتناراگ

1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد  – LED ییانشور متسیس  یکینورتکلا - کالرتنیا  متسیس  ( – 55*95*55  : ) یلخاد داعبا   Pass through-active تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  ss304 لیتسا سلنتسا  سنج  زا  ، سکاب سپ 

1101091746000035 زاین :  هرامش 
جرک یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D لدم زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدوزفا )  شزرا  یهاوگ  تیلاعف ،  زوجم  سیسات ،  یهگآ   ، یمسر همانزور   ، همانساسا  ) تکرش کرادم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3198764653 یتسپ :  دک  نایرافص ،  نابایخ  رهشلگ  یرتم  جرک 45  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34647057-026  ، 34643922-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34643922-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

جرک یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

– یکینورتکلا کالرتنیا  متسیس  اب  برد  ود  هب  زهجم   – اوه شود  نودب   pass box passive) ss304  ) لیتسا مامت  رذگ  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  ییانشور  متسیس 

1101091746000036 زاین :  هرامش 
جرک یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D لدم زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  هدوزفا )  شزرا  یهاوگ  تیلاعف ،  زوجم  سیسات ،  یهگآ   ، یمسر همانزور   ، همانساسا  ) تکرش کرادم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3198764653 یتسپ :  دک  نایرافص ،  نابایخ  رهشلگ  یرتم  جرک 45  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34647057-026  ، 34643922-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34643922-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

سپسپ لخاد   لخاد   –  LEDLED  ییانشور ییانشور متسیس   متسیس یکینورتکلا - - یکینورتکلا کالرتنیا   کالرتنیا متسیس   متسیس ( ( –  5555 ** 9595 ** 5555  : )  : ) یلخاد یلخاد داعبا   داعبا   Pass  through-activePass through-active ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ss304ss304  لیتسا لیتسا سلنتسا   سلنتسا سنج   سنج زازا   ،، سکاب سکاب

115115

زیمت زیمت قاتا   قاتا ردرد   ودود   کالرتنیا   کالرتنیا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس تاسیسات  کیتاموتا  یلیر  یدورو  برد  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000620 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  زاین  دروم  یاه  یهاوگ  ریداقم و  زیر  هارمه  هب  هدش  لاتیجید  یاضما  مالعتسا  دانسا  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

نارهت ناتسا  یزکرم  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 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

6321509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تسویپ -  تسیل  تاصخشم  قبط  کتاب - نیا  هبعش  شش  کیتاموتا  پآ  لور  برد  ارجا  بصن و  لمح  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یراکزور   10 هژورپ نامز  رثکادح  دشابیم - 

1101004961000089 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  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 : 

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

زا اهب  مالعتسا  گرب  .دوش  هتفرگ  سامت  ماهبا  تروصرد  دوشیم -  ماجنا  دادرارق  قبط  یتخاذرپ   . ددرگیم دقعنم  تسویپ  هنومن  قبط  یمسر  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  هناماس  قیرط 

1581746111 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  کالپ 212 یسوساج  هنال  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381743-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381756-021 :: 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

نانمس نانمس تاسیسات   تاسیسات کیتاموتا   کیتاموتا یلیر   یلیر یدورو   یدورو برد   برد ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1171 17

کیتاموتا کیتاموتا پآپآ   لور   لور برد   برد ارجا   ارجا وو   بصن   بصن لمح   لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  نکسم  کناب   :: 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 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

6321878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پآ لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003406000033 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم راکنامیپ  هدهع  هب  یریگراب  هیلخت و  لاسرا  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  حرش  هب  کرادم  دشاب  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  یریگیپ  تهج  روما  هیلک  تنامضو  یتناراگ  یاراد  بوغرمو  یلصا  سنج  .دشاب 

4916714539 یتسپ :  دک  تلادع 50 ،  شبن  ناروخراهانراولب  ناگرگ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32525015-017  ، 32525010-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32525013-017 :: 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

ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6321929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارشو  تاصخشم  تسیل  قبط  هپس  کناب  بعش  پالور  بصنو  تخاس  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003432000122 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامتخاس مرتحم  هریاد  118-115 یلخاد 03138100 سامت نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32338740-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

پآپآ لور   لور ناونع : : ناونع 1191 19

تسویپ تسویپ طیارشو   طیارشو تاصخشم   تاصخشم تسیل   تسیل قبط   قبط هپس   هپس کناب   کناب بعش   بعش پالور   پالور بصنو   بصنو تخاس   تخاس مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 120120

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

گنلیش6321831 ریگ و  هبرض  کیتسال  کیتاموتا و  تشگرب  متسیس  هب  زهجم  دنب  هحفص 76)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  3232   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6320363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  اقیقد  یراس  یادهش  هاگدورف  تسارح  هرادا  زاین  دروم  مالقا  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000300 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

09117897391 سامت هرامش 

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

لاتیجید لاتیجید 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 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یوضر ناسارخ  ناتسا  لک  یرتسگداد   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6320364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  تاحیضوت  هب  کنارت -) بصن  رتم  یشک و 200  لباک  رتم  ادودح 3000  ) هکبش تخاس  ریز  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004982000136 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادا روما  ماجنا  کیتامروفنا و  دحاو  طسوت  دات  راک و  مامتا  زا  دعب  اه  هنیزه  تخادرپ  یمازلا - روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9197814684 یتسپ :  دک  زابناج ،  یدجاس و  عطاقت  - یدجاس دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36152597-051  ، 36152179-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36152179-051 :: 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

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

6320367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  یمالعا  دکناریا  تسویپ -  تسیل  تاصخشم  قبط   - هتسبرادم نیبرود  یزاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003234000430 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 8 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوش .دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاحیضوت   تاحیضوت هبهب   کنارت -) -) کنارت بصن   بصن رتم   رتم   2 00200 وو   یشک   یشک لباک   لباک رتم   رتم   30003000 ادودح   ادودح )) هکبش هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 122122

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلامش ناسارخ  زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6320402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030678000027 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یچ نیسح  شونهب  هدننک  هضرع  عجرم   HOMAXI هدنزاس عجرم   HOMAXI یتراجت مان   31WB لدم  CCTV هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9417813891 یتسپ :  دک  نیارفسا ،  هداج  رتمولیک 5  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31162244-058  ، 31162110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31162110-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6320410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092105000076 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتکا  یتراجت  مان   ACM-7411 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

زردوگیلا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - تسویپ لیاف  قبط  هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6815863188 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تارباخم  لک  هرادا  بنج  نازابناج -  راولب   - ریت نادیم.دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33243878-066  ، 33334797-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334791-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 124124

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 125125

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

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

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

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

6320466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنفسا رخآ  ات  تخادرپ.....دشاب  یم  رظندم   DS-7616NI-Q1 نژیو کیاه   nvr هاگتسد....نامزاس هتسب  رادم  یاهنبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094424000132 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
داباهم راک  نفلت  لتدرک  هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   ds-7616 لدم  ip HD یلاتیجید  DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ریبدت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD1327G0-L لدم  IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اسرد ناشیدنا 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

دنفسا رخآ  ات  تخادرپ   ... ناهفصا ناگدنشورف  تیولوا....دشاب  یم  رظندم   DS-7616NI-Q1 نژیو کیاه   nvr هاگتسد  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک هدنشورف  اب  ناگیار  لاسرا 

8173654581 یتسپ :  دک  یعراز ،  دمحا  دیهش  هچوک  یقرش  رظن  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36275495-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274542-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هب هتسباو  لیبدرا  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یزرواشک داهج  ترازو 

لیبدرا 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

6320588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنفسا دنفسا رخآ   رخآ اتات   تخادرپ.....دشاب   تخادرپ.....دشاب یمیم   رظندم   رظندم   DS-7616NI -Q1DS-7616NI -Q1 نژیو   نژیو کیاه   کیاه   nvrnvr  هاگتسد....نامزاس هاگتسد....نامزاس هتسب   هتسب رادم   رادم یاهنبرود   یاهنبرود ناونع : : ناونع 126126

رابنا رابنا هدنتسرف   هدنتسرف وو   هدنریگ   هدنریگ سلریاو   سلریاو وو     NVRNVR وو   ددع   ددع   3232 دادعت   دادعت هبهب   هکبش   هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادا و نامتخاس  هب  هطوحم  رابنا و  هدنتسرف  هدنریگ و  سلریاو  ددع و NVR و  دادعت 32  هب  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لباک

1101001547000013 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یقداص ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   GHZ 5 سناکرف  LHG5 لدم میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
زکرم هدننک  هضرع  عجرم   TIANDY هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TIANDY یتراجت مان   TC-C32GN لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ناریا یرادا  یاهنیشام 
ددع 15 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
زکرم هدننک  هضرع  عجرم   TIANDY هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TIANDY یتراجت مان   TC-C34GN لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ناریا یرادا  یاهنیشام 
ددع 17 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
زکرم هدننک  هضرع  عجرم   TIANDY هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TIANDY یتراجت مان   TC-R3840 لدم ریوصت  توص و  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریا یرادا  یاهنیشام 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/09 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 3 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   WESTERN هدنزاس عجرم   WESTERN یتراجت مان   Purple WD40PURX لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
کینورتکلا نیبار  تظافح  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

شار تراجت  ماسر  هدننک  هضرع  عجرم   HRUI یتراجت مان   HR901-AF-1621GS-200 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

یرادا نامتخاس  رابنا 40*73 و  ناغم (  ینامزاس  رابنا  یارب  یفرصم  داوم  لباک و  ددع و NVR و  دادعت 32  هب  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عبرمرتم لک 13000  تحاسم  هطوحم 100*130 )  12*30 و 

یتسپ دک  لیبدرا ،  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  یزرواشک  کرهش  لیباروش  یوربور  هاگشناد  نابایخ  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5618937995 : 

33516204-045  ، 33516208-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33516201-045 :: 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

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

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

زا 188 ھحفص 98 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6320786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ یاهلیاف  هب  عوجر  رهشناریا (  کرمگ  هتسبرادم  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003604000015 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 
نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZNR32-16P لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ یاهلیاف  هب  عوجر  رهشناریا (  کرمگ  هتسبرادم  متسیس  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  .تاکرمگ ،  تراظن  هزوح  مرکا - یبن  ناتسرامیب  یوربور  یرهطم  دیهش  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816736697

33229495-054  ، 33229492-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235673-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6320789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ یاهلیاف  هب  عوجر  نادهاز ( رهشناریا و  کرمگ  هتسبرادم  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003604000014 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 
نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZNR16-16P لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ یاهلیاف  هب  عوجر  نادهاز ( رهشناریا و  کرمگ  هتسبرادم  متسیس  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  .تاکرمگ ،  تراظن  هزوح  مرکا - یبن  ناتسرامیب  یوربور  یرهطم  دیهش  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816736697

33229495-054  ، 33229492-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235673-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6320920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ds-2cd1123g.e1 لدم نژیو  کیاه  ماد  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095509000001 زاین :  هرامش 

راوچ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناتسزوخ یادرف  امنهر  نارواشم  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   ds- 2cd 2142 fwdl لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 21 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نرتسو ارت  دراه.تروپ 6  چیوس 241  ،nvr 32 هاگتسد اب  هارمه  ds-2cd1123g.e.1 لدم نژیو  کیاه  ماد  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابیتشپ لاس  کی  یزادنا و  هار  بصن و  ، قمع تینوی  یرا.وید 9 کر  ، دنارگل لنپ  چپ  ، لاتیجید

6931851147 یتسپ :  دک  راوچ ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  جیسب  نادیم  راوچ  ناتسرهش  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32722138-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32722138-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 129129

ds-2cd1123g.e1ds -2cd1123g.e1 لدم   لدم نژیو   نژیو کیاه   کیاه ماد   ماد هکبش   هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6321059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکع روتکاف و  شیپ  هیارا   ) AXIS 3325 یاهنیبرود بصن  تهج  تکارب  هحفص  ینوریب و  تراظن  نیبرود  هیاپ  ددع  دادعت 9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسیمازلا هیاپ 

1101004766000091 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   VG4-A-9543 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

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

( تسیمازلا هیاپ  سکع  روتکاف و  شیپ  هیارا   ) AXIS 3325 یاهنیبرود بصن  تهج  تکارب  هحفص  ینوریب و  تراظن  نیبرود  هیاپ  ددع  دادعت 9  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7613731196 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بنج  هپس  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32237864-034  ، 32222280-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237864-034 :: 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

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6321271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تامازلا  تاصخشم و  قباطم  دراه  لاناک 4  هکبش 32  تحت  ریواصت  هدننک  طبض  یزکرم  هاگتسد   62 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000386 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   UNIVIEW هدنزاس عجرم   EXSOM یتراجت مان   ENVR-318 لدم هکبش  تحت  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

موسکا ناژوف 
هاگتسد 62 دادعت : 

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

( دشاب یمن  رظن  دم  یلدم  ) .دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هباشم و  یمالعا  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تمیق  مالعا  یتساوخرد  تامازلا  تاصخشم و  تسویپ و  لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ 

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

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: 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

AXIS  3325AXIS  3325 یاهنیبرود   یاهنیبرود بصن   بصن تهج   تهج تکارب   تکارب هحفص   هحفص وو   ینوریب   ینوریب تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ ددع   ددع دادعت  99 دادعت ناونع : : ناونع 131131

هکبش هکبش تحت   تحت ریواصت   ریواصت شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 132132

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

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

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

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

6321276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  یمالعادکدشاب  یم  تساوخرد  دروم  EIPC-B235 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751001350 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-B334-F40 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا ناژوف 
هاگتسد 70 دادعت : 

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

یم هدنشورفاب  لمح  یاه  هنیزه  هیلکودشاب  یم  تساوخرد  دروم  EIPC-B235 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرودو  هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههام  تخادرپ 2 زاب.دشاب  FIRM WARE تیدپآ نیرخآ  یاراد  دشاب و  ضیوعت  یتناراگ  هام  یاراد 50 دیاب  اه  نیبرود  دشاب و 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم یمالعادکدشاب   یمالعادکدشاب یمیم   تساوخرد   تساوخرد دروم   دروم EIPC-B235EIPC-B235 لدم   لدم هکبش   هکبش تحت   تحت تلاب   تلاب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 133133
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نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمعلا روتسد  تاصخشم و  اب  نامرک  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  ینامرد  یتشادهب  زکرم  تهج 24  هتسب  رادم  نیبرود  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1101093199000149 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-6009 لدم  cm 54 عافترا  57x60 cm داعبا تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هدهع هب  یزادنا  هارو  بصن  لقن و  لمح و  هنیزه.دشابیم  یمازلا  هدوزفا  شزرا  همان  روتکاف و  شیپ.دشاب  تسویپ  تسیل  قبط  دیاب  مالقا  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  تبث.تسا  یدقن  تخادرپ.دشابیم  نامرک  رهش  ناگدننک  تکرش  اب  تیولا.دشابیم  هدننک  نیمات 

7616745861 یتسپ :  دک   ، kermanhcc@kmu.ac.ir نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3125768-034  ، 31215600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32113514-034 :: 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 نیسح  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6321515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  کرادم  هب  هجوت  اب  نآ  یزادنا  هار  بصن و  یتراظن و  ناوخ و  کالپ  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091220000001 زاین :  هرامش 

غالبجواس ناتسرهش  یزکرم  شخب  دابا  نیسح  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
لیباک نودیرف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-SC3130 لدم یتراظن  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 
غالبجواس زربلا ،  لیوحت :  لحم 

دشابیم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس 1401 نایاپ  زا  لبق  ارجا  نامز 

3336136684 یتسپ :  دک  دابآ  ، نیسح  یاتسور  غالبجواس  ناتسرهش  زربلا  ناتسا  غالبجواس  ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44555020-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44555020-026 :: 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 مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   یتراظن   یتراظن وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135
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هب هتسباو  لیبدرا  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یزرواشک داهج  ترازو 

لیبدرا 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

6321529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا و نامتخاس  هب  هطوحم  رابنا و  هدنتسرف  هدنریگ و  سلریاو  ددع و NVR و  دادعت 32  هب  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لباک

1101001547000014 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تراهم ملع و  دیون  هدنزاس  عجرم   NEM یتراجت مان   NEM-NVR32F8-4K لدم هلاناک  هکبش 32  تحت  هتسبرادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
تراهم ملع و  دیون  هدننک  هضرع  عجرم 

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

ملع دیون  هدننک  هضرع  عجرم  تراهم  ملع و  دیون  هدنزاس  عجرم   NEM یتراجت مان   NEM-IPD34DBRZ لدم  DOME هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
تراهم و 

ددع 16 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

دیون هدننک  هضرع  عجرم  تراهم  ملع و  دیون  هدنزاس  عجرم   NEM یتراجت مان   NEM-IPB38DBTZ لدم  BULLET هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
تراهم ملع و 

ددع 16 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

یقداص ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   GHZ 5 سناکرف  LHG5 لدم میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/08 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 3 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   WESTERN هدنزاس عجرم   WESTERN یتراجت مان   Purple WD40PURX لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
کینورتکلا نیبار  تظافح  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 

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

شار تراجت  ماسر  هدننک  هضرع  عجرم   HRUI یتراجت مان   HR901-AF-1621GS-200 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

یرادا نامتخاس  رابنا 40*73 و  ناغم (  ینامزاس  رابنا  یارب  یفرصم  داوم  لباک و  ددع و NVR و  دادعت 32  هب  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عبرمرتم لک 13000  تحاسم  هطوحم 100*130 )  12*30 و 

یتسپ دک  لیبدرا ،  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  یزرواشک  کرهش  لیباروش  یوربور  هاگشناد  نابایخ  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5618937995 : 

33516204-045  ، 33516208-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33516201-045 :: 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

هکبش هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 136136

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ  همیمض  وتکاف  شیپ  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  رد  لماک  تاصخشم  یلخاد  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 2  09191968511 نفلت یگنهامه  تهج 

1101004992000029 زاین :  هرامش 
هواس سردم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 17 دادعت : 

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

یگنهامه تهج  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ  همیمض  وتکاف  شیپ  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  رد  لماک  تاصخشم  یلخاد  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 2  09191968511 نفلت

3915644146 یتسپ :  دک  رویرهش ،  سردم و 17  یناتسرامیب  عمتجم  ، سردم دیهش  راولب  یرهطم  نابایخ  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42223026-086  ، 42223029-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42225880-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6321654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم یلخاد   یلخاد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 137137

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138
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دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  یلامش --  ناسارخ  هپس  کناب  بعش  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004772000029 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   24TCL+2960 لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

ایشرپ هدیا  ربا  هدننک  هضرع  عجرم  نوتوف  یتراجت  مان   3280T لدم هتسبرادم  نیبرود  یزیر  همانرب  لباق  لاناک  زاس 32  هریخذ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
ارآ نمیا  یتراجت  مان   ALBA TURBO-HD BL-1301V لدم لسکیپ  اگم  هس  زنل 12-2/8  اب  لسکیپ  اگم  تیفیک 1/3   TVI وبروت تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیشرپ 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
هدیا ربا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  پیآ  یتراجت  مان   BVM265V5 لدم زیاروتوم 12-2/8  زنل  اب  تلوب  هکبش  تحت  لسکیپ  اگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ایشرپ
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
یرصان یریسگنت  ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   SENTINEL لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مالعتسا  لاسرا  هب  مادقا  یتسویپ  تسیل  اب  قباطم  هدننک  نیمات  یتسیاب  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یلامش ،  ناسارخ  هقطنم  بعش  تیریدم  هداز  یقن  دیهش  هچوک  یبونج  یتشهب  دیهش  خ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9415763541

32238803-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223464-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

6321759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم یریوصت  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030018000047 زاین :  هرامش 

نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشم  لیافاب  قباطم  - یکدور - رثوک - نانمس - نانمس رصعیلو  - راسمرگ ماما  گنهرف - بعش  تهج  هتسبرادم  یریوصت  تازیهجت  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

تمیق داهنشیپ  جردو  روتکاف  شیپ  هیارا  ربتعم - یهاوگ  هیارا  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  تخادرپ  هدننک - نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم - رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلادحاو  دکناریااب  یتساوخرد  مالقا  غلبم  لک  عمج  تروص  هب  هناماس  رد 

3518784568 یتسپ :  دک  نانمس ،  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رویرهش  راولب 17  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332640-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328793-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یریوصت   یریوصت تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 139139

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

6321780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم یریوصت  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030018000048 زاین :  هرامش 

نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشم  لیافاب  قیاطم  ناگدازآ  - یرهطم - یتشهب - یدهملاراصنا بعش  تهج  هتسبرادم  یریوصت  تازیهجت  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

تمیق داهنشیپ  جردو  روتکاف  شیپ  هیارا  ربتعم - یهاوگ  هیارا  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  تخادرپ  هدننک - نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم - رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلادحاو  دکناریااب  یتساوخرد  مالقا  غلبم  لک  عمج  تروص  هب  هناماس  رد 

3518784568 یتسپ :  دک  نانمس ،  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رویرهش  راولب 17  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332640-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328793-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یریوصت   یریوصت تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 140140

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

6321794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم یریوصت  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030018000049 زاین :  هرامش 

نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لیفاب قباطم  رویرهش  تاناما 17 - یغورف تاناما  - زامن تاناما  - دورهاش تاناما  - راسمرگ تاناما  - ملعم - نارهت -خ  تیالو بعش  تهج  هتسبرادم  یریوصت  تازیهجت  - 

تسویپ ینف  تاصخشم 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق داهنشیپ  جردو  روتکاف  شیپ  هیارا  ربتعم - یهاوگ  هیارا  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  تخادرپ  هدننک - نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم - رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلادحاو  دکناریااب  یتساوخرد  مالقا  غلبم  لک  عمج  تروص  هب  هناماس  رد 

3518784568 یتسپ :  دک  نانمس ،  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رویرهش  راولب 17  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332640-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328793-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یریوصت   یریوصت تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درالم 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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6321800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت هیلک  اب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005036000191 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  درالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
مرخ یالاک  باتش  هدننک  هضرع  عجرم   dallmeier یتراجت مان   Bmc240 لدم هتسبرادم  نیبرود  رگشزادرپ  الاک :  مان 

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

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لایر  رثکا 4.700.000.000  دح  ینوناق  تاروسک  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب  هدش  هداد  صیصخت  رابتعا  فقس   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ لاتیجید  ءاضما  رهم و  تسیاب  یم  ءاهب  مالعتسا  هگرب  دانسا و  یمامت  انمض 

3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  یرادرهش  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  درالم ، نارهت ، ناتسا  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65161001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65153801-021 :: 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

نانمس هقطنم  هپس  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 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

6321804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم یریوصت  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030018000050 زاین :  هرامش 

نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشم  لیافاب  قباطم  - رهشیدهم ماما  ادهش - - سدق - دورهاش ماما  - رصن - ضیف بعش  تهج  هتسبرادم  یریوصت  تازیهجت  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

تمیق داهنشیپ  جردو  روتکاف  شیپ  هیارا  ربتعم - یهاوگ  هیارا  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  تخادرپ  هدننک - نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم - رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلادحاو  دکناریااب  یتساوخرد  مالقا  غلبم  لک  عمج  تروص  هب  هناماس  رد 

3518784568 یتسپ :  دک  نانمس ،  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رویرهش  راولب 17  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332640-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328793-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت هیلک   هیلک اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 142142

هتسبرادم هتسبرادم یریوصت   یریوصت تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 143143

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

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

زا 188 ھحفص 110 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8d39srg7vklgd?user=37505&ntc=6321800
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6321800?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/msdtsrc2f546r?user=37505&ntc=6321804
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6321804?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نانمس هقطنم  هپس  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 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

6321820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم یریوصت  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030018000051 زاین :  هرامش 

نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هرامش 2 نامتخاسو  یرطاش  هبعش  - تیریدم کی  هرامش  نامتخاس  تهج  هتسبرادم  یریوصت  تازیهجت  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

تمیق داهنشیپ  جردو  روتکاف  شیپ  هیارا  ربتعم - یهاوگ  هیارا  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  تخادرپ  هدننک - نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم - رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلادحاو  دکناریااب  یتساوخرد  مالقا  غلبم  لک  عمج  تروص  هب  هناماس  رد 

3518784568 یتسپ :  دک  نانمس ،  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رویرهش  راولب 17  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332640-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328793-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6321830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادم نیبرود  ددع  34 بصن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093988000178 زاین :  هرامش 

ناریا ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یعیبر الیهس  هدننک  هضرع  عجرم   DFD یتراجت مان  لدم 2530  هتسبرادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66708949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708949-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یریوصت   یریوصت تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 144144

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع 3434 بصن بصن ناونع : : ناونع 145145

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/03تبون 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

6321989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  طاشن -  تلو  ولیک  هاگتسیا 230  دنمشوه  تظافح  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000305 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   SNC-RX570 لدم نادرگ  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  کرادم  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگراب  اضما  رهم و  زا  سپ  ار  کرادم  هیلک  هدومن و  هئارا  نآ  ساسا  رب 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسیس ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب و 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6322269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا ههباشم  دک  ناریا   NVR هاگتسد تهج   HDMI یجورخ تروپ   8 لوژام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004588000121 زاین :  هرامش 

یتیبرت س ب ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هکبش  طابترا  لوژام  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسح تروص  الاک و  تفایرد  زا  سپ  هام  کی  ات  زور  تسب  تخادرپ  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816953347 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یاهنادنز  لک  هرادا  ملعم 33 _  ور  هب  ور  ملعم _  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33431052-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443230-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SNC-RX570SNC-RX570 لدم   لدم نادرگ   نادرگ هکبش   هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 146146

NVRNVR هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج   HDMIHDMI یجورخ   یجورخ تروپ   تروپ   88 لوژام لوژام ناونع : : ناونع 147147

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرهش دابآردنلق  شخب  ناجدمحم  جاح  زیراک  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نامیرف

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6322305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095735000001 زاین :  هرامش 

نامیرف ناتسرهش  داباردنلق  شخب  ناجدمحم  جاحزیراک  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
بصن  هارمه  هب  هزوبرم  یاهلباک  تکوس و  رآ و  یو  ید  ددع  کی  ناوخ و  کالپ  ددع  هتسبرادم و 2  نیبرود  ددع  دادعت 12  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  14 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
نامیرف یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

.تسا لوبق  دروم  تیفیکاب  ریوصت  تفایرد  بصن و  لیوحت و  لمح  یریگراب  هارمه  هب  یفرصم  یاهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9395113535 یتسپ :  دک  ناجدمحم ،  جاحزیراک  یاتسور  نامیرف  نامیرف ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34602400-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34602400-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 148148

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 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

6322373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دروارب  قباطم  یریوصت  تراظن  نیبرود  یاه  هناماس  هب  طوبرم  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001316000083 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  هراگن  تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   Vess R3604fiD لدم هنایار  زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   San Storage زاس هریخذ  الاک :  مان 

PROMISE TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   w 1100 ناوت  V 220 ژاتلو  A 8 نایرج تدش   PROMISE
ددع 1 دادعت : 

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

** ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ًانیع  تمیق  داهنشیپ  گرب  رد  جرد  رب  هوالع  هدوب و  یتسویپ  دروآرب  ساسا  رب  تسیاب  یم  یداهنشیپ  یلک  تمیق   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اه ،  هنایاپ  لقن و  لمح و  لک  هرادا  یگدننار  ییامنهار و  بنج  امیس  ادص و  تشپ  نایزورون  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3414946161

33696000-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33696015-028 :: 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

نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6322484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نامرک  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  یتشادهب  زکارم  تهج  نآ  تاقلعتم  ریگدزد و  متسیس   ( ملق  9  ) دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093199000150 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یئاقآ هلال  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   PARADOX یتراجت مان   NV500 لدم ریگدزد  متسیس  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه ( تشادهب زکرم  رابنا   ) نامرک رهش  رد  لیوحت.دشابیم  یمازلا  هدوزفا  شزرا  همان  روتکاف و  شیپ.دشاب  تسویپ  تسیل  قبط  دیاب  مالقا  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دقن  تخادرپ.دشابیم  یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  تبث.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لقن  لمح و 

7616745861 یتسپ :  دک   ، kermanhcc@kmu.ac.ir نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3125768-034  ، 31215600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32113514-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ دروارب   دروارب قباطم   قباطم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود یاه   یاه هناماس   هناماس هبهب   طوبرم   طوبرم زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 149149

تاقلعتم تاقلعتم وو   ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس  ( ( ملق ملق   99  ) ) دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 150150

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( 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 " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن6321724 نیبرود  ددع  ناوخ و 9 کالپ  نیبرود  ددع  هحفص 76)دیرخ 2 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرایهد6321782 تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 76)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

هتسب6320402 رادم  هحفص 94)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یم6320466 رظندم   DS-7616NI-Q1 نژیو کیاه   nvr هاگتسد....نامزاس هتسب  رادم  یاهنبرود 
دنفسا رخآ  ات  تخادرپ.....دشاب 

هحفص 94) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یم6320466 رظندم   DS-7616NI-Q1 نژیو کیاه   nvr هاگتسد....نامزاس هتسب  رادم  یاهنبرود 
دنفسا رخآ  ات  تخادرپ.....دشاب 

هحفص 94) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدنتسرف6320588 هدنریگ و  سلریاو  ددع و NVR و  دادعت 32  هب  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود 
رابنا

هحفص 94) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6320786 متسیس  هحفص 94)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6320789 متسیس  هحفص 94)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6321529 تحت  هتسبرادم  هحفص 94)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6322269NVR هاگتسد تهج   HDMI یجورخ تروپ   8 هحفص 94)لوژام هتسب  ( هتسب رادم   رادم 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 188 ھحفص 115 

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا6320258 هاراب  هارمه  قیرح  مالعا  هحفص 33)مزاول  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یم6320670 کرانا  هبعش  هژورپ  لحم  تسویپ - لیاف  حرش  هب  قیرح  مالعا  تازیهجت  بصن  نیمات و 
.ددرگ لاسرا  خساپ  رد  ...و  تکرش  یاه  زوجم  کرادم و  روتکاف و  شی  .دشاب 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تساوخرد6320932 هب  .تسویپ  لیاف  قباطم  قیرح  مالعا  تازیهجت  بصن  دیرخ و  لماش  تایلمع 
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  دشاب  راک  ترجا  سانجا و  تمیق  مالعا  دقاف  هک  ییاه 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6322057 افطا  هب  طوبرم  لباک و ..  تازیهجت و  اب  دود  روتکتد  فیدر  هحفص 33)10  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

.تسا6322245 هباشم  دکناریا  .تسویپ  لیاف  قباطم  زاگ  زاس  راکشا  نیمأت  هحفص 33)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

هنایار6320779 هکبش  تنیوپ  هحفص 49)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لدم 63213451702 وکسیس  تنیوپ  هحفص 49)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا6321515 هار  بصن و  یتراظن و  ناوخ و  کالپ  نیبرود  هحفص 94)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن6321724 نیبرود  ددع  ناوخ و 9 کالپ  نیبرود  ددع  هحفص 76)دیرخ 2 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرایهد6321782 تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 76)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم6322305 یاه  نیبرود  بصن  هحفص 94)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

2001098145000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6320275 :: هرازه هرازه :: 1401/12/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس رد  عقاو   ) نادنملاس نیلولعم و  ددرت  تهج  هیناما  رد  عقاو  ردص  یسوم  دیهش  بالقنا و  نیطسلف ، یاه  نابایخ  یاهور  هدایپ  یزاسهب  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها ) یرادرهش  ود  هقطنم 

زاوها  یرادرهش  یزاسون  یزاسهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نادنملاس نیلولعم و  ددرت  تهج  هیناما  رد  عقاو  ردص  یسوم  دیهش  بالقنا و  نیطسلف ، یاه  نابایخ  یاهور  هدایپ  یزاسهب  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   4,450,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مود هقبط  رتویپماک  نامتخاس  ناگدازآ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها -   ، 6193983115 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: 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

نابایخ6320275 یاهور  هدایپ  یزاسهب  هحفص 14)ماجنا  ددرت  ( ددرت

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

ددرت6320709 لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 86) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرایهد6321782 تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 76)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرایهد6321782 تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 76)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نابایخ نابایخ یاهور   یاهور هدایپ   هدایپ یزاسهب   یزاسهب ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 151151
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ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

SZICP-63-65 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6320791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجتتسویپ  یاه  سکع  ینف  تاصخشم  اب   2 دادعت :  یناشنشتآ  یسفنت  هاگتسد  سیف  مارتحا  اب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتعنص  یاه  حرط  تیریدم  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 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

6321085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ همان  قباطم  موف  هکشب  رادقم 156  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095405000124 زاین :  هرامش 

ناریا یتعنص  یاهحرط  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس شات  نمیا  هدنزاس  عجرم  قیرح  ءافطا  دربراک  هکشب   Lit 220 عیام ییایمیش  فک  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

هکشب 156 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

%100 تخادرپ هوحن  - دوب دهاوخ  تیلوا  رد  نامز  نیرتمک  اب  داهنشیپ  یروف ،  زاین  هب  هجوت  اب  (- ناگنک  ) یبونج سراپ  زاف 14   DDP= لیوحت مرت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  یلایر  تروص  هب  داهنشیپ  - دنشاب ( MOP) تفن ترازو  دات  دروم  هک  یاه  تکرش  - لمح اب  نامزمه  ذخا Release Note و  زا  سپ 

1998837711 یتسپ :  دک  کالپ 6 ،  نایک 13  نابایخ  جاک  نادیم  هب  هدیسرن  دابآ  تداعس  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

29181309-021  ، 29181551-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22060409-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشنشتآ یناشنشتآ یسفنت   یسفنت هاگتسد   هاگتسد سیف   سیف ناونع : : ناونع 152152

ییایمیش ییایمیش فکفک   یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 153153
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هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.رورس قاتا  صوصخم  ییولیک  گنر 6  زبس   fe36 قیرح ءافطا  لوسپک 

یناریا یالاک 
1101091734000088 زاین :  هرامش 

هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
ریفس هدننک  هضرع  عجرم  ردنلیس  ایاب  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  لوسپک   B-C لدم  kg 6 تیفرظ زاگ  ردوپ و  یواح  یناشن  شتآ  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

نژیو ایسآ 
لوسپک 1 دادعت : 

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

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رورس قاتا  صوصخم  ییولیک  گنر 6  زبس   fe36 قیرح ءافطا  لوسپک 

یناریا یالاک 
.هدنشورف هدهع  هب  زکرم  نیا  برد  ات  لاسرا  هنیزه 

خافت 09168189887 یاقآ  سانشراک  اب  سامت 

6473161154 یتسپ :  دک  هپت ،  تفه  رکشین  امنیس  بنج  هپت  تفه  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42866240-061  ، 42866243-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42866243-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم ییولیک   ییولیک   66 گنر   گنر زبس   زبس   fe36fe36 قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 154154

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

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

زا 188 ھحفص 119 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/526z9knj5v7nw?user=37505&ntc=6321476
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6321476?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فا ید  ما  شکور  هریگتسد و  لفق و  اب  تقرس  دض  تالآ  قاری  اب  قیرح  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طولب بوچ  شکور  لیم و  ود  فا  ید  ما  قرو 

1101003809000798 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیئامرف لصاح  سامت  داژندارم  سدنهم  بانج  هرامش 09376858551  اب  تالاوس  هب  ییوگخساپ  یگنهامه و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طولب طولب بوچ   بوچ شکور   شکور وو   لیم   لیم ودود   فافا   یدید   ماما   قرو   قرو فافا   یدید   ماما   شکور   شکور وو   هریگتسد   هریگتسد وو   لفق   لفق اباب   تقرس   تقرس دضدض   تالآ   تالآ قاری   قاری اباب   قیرح   قیرح دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 155155

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

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

زا 188 ھحفص 120 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nl4unk6emw5x3?user=37505&ntc=6321528
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6321528?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یزاسرهش نکسم و  هار ، تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6322828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... و  - cat6 UTP لباک  - SHFR رادلیش قیرح  دض  هجرد  لباک 1.5×8502  ناشفا -  لباک 16×5  ناشفا -  لباک 6×3  یقرب - : مزاول  لباک و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هدنشورف اب  لاسرا   ) رادیرخ هب  یلیوحت.تسویپ  لیاف  یتساوخرد  دنرب  ینف و  تاصخشم  قباطم  یقرب  مزاول  لباک و  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101003045000264 زاین :  هرامش 
یزاسرهش نکسم و  هار  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   m 1000 هرقرق  LSFOH شکور سنج  سم  یداه  سنج   2x1/5 mm^2 عطقم حطس   N2XRH قیرح دض  رادرومرآ  تردق  قرب  لباک  الاک :  مان 
انیس لباک  هدننک  هضرع  عجرم  انیس  لباک 

هرقرق  1 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

.الاک لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  هیوست.دامرف 15  لصاح  سامت  هداز  میرک  سدنهم  هرامش 09124594965  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1463917151 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  سدق و  کرهش  نیب   - یرون هلا  لضف  خیش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88255942-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88259971-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هبعش6320187 قیرحءافطا  متسیس  یارجاو  هحفص 33)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزادنا6320258 هاراب  هارمه  قیرح  مالعا  هحفص 33)مزاول  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هژورپ6320409 لحمزا  دیدزاب  ناردنزام ( ناتسارسلباب  زکرم  ینف  نامتخاس  قیرح  ءافطا  متسیس  دیرخ 
( دشاب یم  یمازلا 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یم6320670 کرانا  هبعش  هژورپ  لحم  تسویپ - لیاف  حرش  هب  قیرح  مالعا  تازیهجت  بصن  نیمات و 
.ددرگ لاسرا  خساپ  رد  ...و  تکرش  یاه  زوجم  کرادم و  روتکاف و  شی  .دشاب 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشنشتآ6320791 یسفنت  هاگتسد  هحفص 7)سیف  قیرح  ( قیرح

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

ریاف6320797 هحفص 33)تراک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

لباک لباک  -  - SHFRSHFR رادلیش   رادلیش قیرح   قیرح دضدض   هجرد   هجرد   85028502 ×× 1 .51 .5 لباک   لباک ناشفا -  -  ناشفا   55 ×× 1616 لباک   لباک ناشفا -  -  ناشفا   33×× 66 لباک   لباک یقرب - : - : یقرب مزاول   مزاول وو   لباک   لباک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
 ...  ... وو  -  - cat6  UTPcat6  UTP

156156
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

اب6320837 یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح  قیرح -  ءافطا  متسیس  یاه  گنلیش 
تیفیک

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هرامش 63209114 هاگنامرد  رلکنیرپسا )  راکدوخ (  هدنشاپ  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و 
 . ددرگ یرازگراب  یراک  هموزر  ینمیا و  تیحالص  یراکنامیپ و  یهاوگ 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تساوخرد6320932 هب  .تسویپ  لیاف  قباطم  قیرح  مالعا  تازیهجت  بصن  دیرخ و  لماش  تایلمع 
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  دشاب  راک  ترجا  سانجا و  تمیق  مالعا  دقاف  هک  ییاه 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ملعاریما6320960 ناتسرامیب  قیرح  افطا  متسیس  یارجا  سنج و  هحفص 33)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ییایمیش6321085 فک  یواح  هدننک  هحفص 7)شوماخ  قیرح  ( قیرح

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

ءافطا6321263 نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ارجا  لایرتم  نیمات  یسدنهم  تاعلاطم  ماجنا 
هاگشیالاپ رورس  یاه  قاتا  کیتاموتا  قیرح 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6321476 قاتا  صوصخم  ییولیک  گنر 6  زبس   fe36 قیرح ءافطا  لوسپک  هحفص 7)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

ید6321528 ما  قرو  فا  ید  ما  شکور  هریگتسد و  لفق و  اب  تقرس  دض  تالآ  قاری  اب  قیرح  دض  برد 
طولب بوچ  شکور  لیم و  ود  فا 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح

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

قیرح6322057 افطا  هب  طوبرم  لباک و ..  تازیهجت و  اب  دود  روتکتد  فیدر  هحفص 33)10  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

.تسا6322245 هباشم  دکناریا  .تسویپ  لیاف  قباطم  زاگ  زاس  راکشا  نیمأت  هحفص 33)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسرامیب6322601 قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 7)هصقانم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هجرد6322828 لباک 1.5×8502  ناشفا -  لباک 16×5  ناشفا -  لباک 6×3  یقرب - : مزاول  لباک و  نیمات 
 ... و  - cat6 UTP لباک  - SHFR رادلیش قیرح  دض 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

زاگ6320607 لاقتنا  تاسیسات  کینورتکلا  هحفص 14)تظافح  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنمشوه6321185 کینورتکلا  تظافح  هناماس  هلاس  ود  یتناراگ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  هحفص 14)هیهت ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاگ6321747 لاقتنا  تاسیسات  کینورتکلا  هحفص 14)تظافح  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

الاب6320501 ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  هحفص 33)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یم6320670 کرانا  هبعش  هژورپ  لحم  تسویپ - لیاف  حرش  هب  قیرح  مالعا  تازیهجت  بصن  نیمات و 
.ددرگ لاسرا  خساپ  رد  ...و  تکرش  یاه  زوجم  کرادم و  روتکاف و  شی  .دشاب 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاگ6320799 روتکتد  یارب  نژوردیه  زاگ  هحفص 33)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6321122solo200 روتکتد هدننک  زاب  هحفص 33)رازبا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رگید6321827 ملق   7* پویت هحفص 33)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6322057 افطا  هب  طوبرم  لباک و ..  تازیهجت و  اب  دود  روتکتد  فیدر  هحفص 33)10  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  رهش  نیکشم  یزرواشک  هدکشناد   :: 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 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

6321863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیسالک ریگدزد  یزکرم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003852000014 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  رهش  نیکشم  یزرواشک  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یرفظم رفعز  هدننک  هضرع  عجرم   FIRE WALL یتراجت مان   HI-PO لدم  W 7 ناوت نکاما  ریگدزد  وزیپ  ریژآ  الاک :  مان 

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

رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  کیسالک  ریگدزد  یزکرم  هاگتسد  رظندم  هاگتسد  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  دنشورف  هدهعرب  یزادنا  هار  بصن و  شورف و  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  هاگتسد 

ددرگ هممیمض  روتکاف  شیپ 

5663159156 یتسپ :  دک  رهش ،  نیگشم  یزرواشک  هدکشناد  - دابآریصن هداج  - رهش نیگشم  رهش ،  نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32546227-045  ، 32545624-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32545624-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیسالک6321863 ریگدزد  یزکرم  هحفص 124)هاگتسد  ریگدزد  ( ریگدزد

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

تاقلعتم6322484 ریگدزد و  متسیس   ( ملق  9  ) هحفص 94)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کیسالک کیسالک ریگدزد   ریگدزد یزکرم   یزکرم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 157157

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

6320576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030249000078 زاین :  هرامش 

یناجاباب ثالث  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدش یراذگراب  طیارش  ساسارب  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
یناجاباب ثالث  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یدقن  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش   - یلم کناب  بنج  رح -  راولب  یناجاباب -  ثالث  ناتسرهش  هاشنامرک -  ناتسا  یناجاباب ،  ثالث  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6777113596 : 

46723249-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46723245-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6321642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش مان  روتکاف و  شیپ   ) CANON EF 24-105 زنل ددع  کی  یساکع Canon EOS 5D ,M و  نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ لاسرا  هناماس  تسویپ  هب  هدننک  یتناراگ 

1101091790000059 زاین :  هرامش 
یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت   نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یلضفا سابعلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   EOS 5D لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
رثوک هارمه  سای  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   EF24-70mm f/2.8 L II لدم یساکع  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب هدننک  یتناراگ  تکرش  مان  روتکاف و  شیپ   ) CANON EF 24-105 زنل ددع  کی  یساکع Canon EOS 5D ,M و  نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  زنل  یارب  هدش  مالعا  دک  ناریا  ددرگ - ) لاسرا  هناماس  تسویپ 

1985713133 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  غاب  نمی -  نابایخ  نارمچ - دیهش  هارگرزی  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22411900-021  ، 22400079-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22401163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش مان   مان وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  ) ) CANON EF CANON EF 24- 10524- 105 زنل   زنل ددع   ددع کیکی   وو     Canon EOS 5D ,MCanon EOS 5D ,M  یساکع یساکع نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( ددرگ ددرگ لاسرا   لاسرا هناماس   هناماس تسویپ   تسویپ هبهب   هدننک   هدننک یتناراگ   یتناراگ

159159

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

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

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

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

6321723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدود یراکش  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000510 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هرهش دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   EVERGREEN LINE یتراجت مان   GB9310 لدم یراکش  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن مادقا  تمیق  مالعا  هب  تبسن  تسویپ  کرادم  ساسا  رب  تسیاب  یم  هدنشورف  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402211-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6322759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش برد  لیوحت  ایرث  یا  هراوهام  نفلت  تس .  دادعت 1   thuraya marinestar - 2 تس دادعت 9  thuraya xt xt-lite-1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  زاگ  لاقتنا 

1101092036000115 زاین :  هرامش 
ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   THURAYA یتراجت مان   SG 2520 لدم نیبرود  دارفنیا و  ثوتولب و  تیلباق  اب  یا  هراوهام  هارمه  نفلت  الاک :  مان 
ایسآ نفلت  تاطابترا  تکرش 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  برد  لیوحت  ایرث  یا  هراوهام  نفلت  تس .  دادعت 1   thuraya marinestar - 2 تس دادعت 9  thuraya xt xt-lite-1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشم

1967917661 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  رایدنفسا  نابایخ  ندرج )  الدنام (  نوسلن  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81314422-021  ، 81314023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81314128-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیدود دیدود یراکش   یراکش نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 160160

یایا هراوهام   هراوهام هارمه   هارمه نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 16 116 1

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

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

لاتیجید6320363 هتسب  رادم  هحفص 94)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6320367 نیبرود  یزاس  هریخذ  هحفص 94)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6320402 رادم  هحفص 94)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6320410 هحفص 94)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یم6320466 رظندم   DS-7616NI-Q1 نژیو کیاه   nvr هاگتسد....نامزاس هتسب  رادم  یاهنبرود 
دنفسا رخآ  ات  تخادرپ.....دشاب 

هحفص 94) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 14)نیبرود6320576 نیبرود  ( نیبرود

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

هدنتسرف6320588 هدنریگ و  سلریاو  ددع و NVR و  دادعت 32  هب  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود 
رابنا

هحفص 94) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6320920ds-2cd1123g.e1 لدم نژیو  کیاه  ماد  هکبش  تحت  هتسب  رادم  هحفص 94)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6321059AXIS یاهنیبرود بصن  تهج  تکارب  هحفص  ینوریب و  تراظن  نیبرود  هیاپ  ددع  دادعت 9
3325

هحفص 94) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یم6321276 تساوخرد  دروم  EIPC-B235 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود 
.دشابیم هباشم  یمالعادکدشاب 

هحفص 94) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6321348 رادم  نیبرود  مزاول  هحفص 94)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزادنا6321515 هار  بصن و  یتراظن و  ناوخ و  کالپ  نیبرود  هحفص 94)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6321529 تحت  هتسبرادم  هحفص 94)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6321543 لیاف  رد  لماک  تاصخشم  یلخاد  هحفص 94)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6321642CANON EF 24- زنل ددع  کی  یساکع Canon EOS 5D ,M و  نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ 
( ددرگ لاسرا  هناماس  تسویپ  هب  هدننک  یتناراگ  تکرش  مان  روتکاف و  شیپ   ) 105

هحفص 14) نیبرود  ( نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6321654 رادم  نیبرود  هحفص 94)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیدود6321723 یراکش  هحفص 14)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

یتراظن6321724 نیبرود  ددع  ناوخ و 9 کالپ  نیبرود  ددع  هحفص 76)دیرخ 2 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرایهد6321782 تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 76)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تازیهجت6321800 هیلک  اب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 94)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6321830 نیبرود  ددع  34 هحفص 94)بصن هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6321989SNC-RX570 لدم نادرگ  هکبش  تحت  هتسب  رادم  هحفص 94)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6322305 یاه  نیبرود  بصن  هحفص 94)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دروارب6322373 قباطم  یریوصت  تراظن  نیبرود  یاه  هناماس  هب  طوبرم  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ 
یتسویپ

هحفص 94) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یا6322759 هراوهام  هارمه  هحفص 14)نفلت  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رآرآ یویو   یدید    " " 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

هتسبرادم6322305 یاه  نیبرود  بصن  هحفص 94)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناتسدرک ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6320361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهیدنمزاین  تاصخشم و  اب  یا  یپ  چا  ویارد  پیت  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب تنامض  لاس  یاراد 3  لانیجروا و  دیاب  قوف  دراوم  هیلک 

1101003846000020 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا هداد  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   LTO لدم هنایار  جیرتراک  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   Tape Library لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزاس -2 .دیامن یراذگراب  ار  نآ  سردآ  تادنتسم و  هتشاد و  یمسر  رتفد  جدننس  رهش  رد  یتسیاب  تمیق  هدنهد  داهنشیپ  تکرش  - 1  : طیارش  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا یلاع  یاروش  روشک و  هنایار  یفنص  نامزاس  اتفا و  نامزاس  یاهزوجم  یاراد  - 3 .تسا زاجم  اه  تساوخرد  در  ای  دأت  رد  قباوس  یسررب  زا  سپ 

6617713155 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  یورین  راولب  شبن  - نارادساپ راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33666190-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33666190-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاراد  33 یاراد وو   لانیجروا   لانیجروا دیاب   دیاب قوف   قوف دراوم   دراوم هیلک   هیلک تسویپ   تسویپ یاهیدنمزاین   یاهیدنمزاین وو   تاصخشم   تاصخشم اباب   یایا   یپیپ   چاچا   ویارد   ویارد پیت   پیت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
دنشاب دنشاب تنامض   تنامض لاس   لاس

162162
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رهشناریا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6320605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ تسیل  قبط  جیروتسا  نس 

1101091548000093 زاین :  هرامش 
رهشناریا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

اسرد ناشیدنا  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE 64GB لدم هنایار  جروتسا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تسیل  قبط  جیروتسا  نس 

دک رهشناریا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  یوک 46 -  شبن  هر - )  ) ینیمخ ماما  راولب  رهشناریا -  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9916643535 یتسپ : 

37213891-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213308-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق هقطنم  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6320725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IBM SAN STORAGE هیذغت عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092187000113 زاین :  هرامش 

نیوزق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   SAN 16B-2 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  تفن  تسارح  نامزاس  زا  ربتعم  دات  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416668379 یتسپ :  دک  نیوزق ،  هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارهت  میدق  هداج  رتمولیک 3 نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33578155-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33550878-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 163163

هنایار هنایار هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ -- هیذغت هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 164164
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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 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

6321161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولیک ره  یارب  هدش  کیکفت  تروصب  جنرب  تشوگ و  غرم و  نیزوت  یریگرابو و  هیلخت  هناخدرس و  رد  یرادهگنو  نیمات  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تمیق  مالعا  هام  کی  رد  هناگادج 
1101003903000902 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحتو دات   ، لاسرازا سپ  یدقن  تخادرپ  - 3 ددرگ تسویپامازلا  سامت  هرامش  وروتکاف  شیپ  -2 تسا هدننک  نیماتاب  هیلختو  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمیحر سامت 09139064044 هرامش  -5 دشابیم هصقانمرد  تکرش  هبرداق  ناهفصا  ناتسا  حطسرد  هدننک  نیمات  طقف  الاک 4- همیب  مزال و  تازوجم  اب  هارمهالاک 

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

37885881-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37885600-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش کیکفت   کیکفت تروصب   تروصب جنرب   جنرب وو   تشوگ   تشوگ وو   غرم   غرم نیزوت   نیزوت وو   یریگراب   یریگراب وو   هیلخت   هیلخت وو   هناخدرس   هناخدرس ردرد   یرادهگن   یرادهگن وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 165165
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 188 ھحفص 132 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k4bw46wh8xqlf?user=37505&ntc=6321161
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6321161?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ 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

6321798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 -- لاس 1401 نایاپ  ینادرگرابنا  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001326000059 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 159 ،  قودنص  - یزکرم نامتخاس  - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6357173691

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1401140 1 لاس   لاس نایاپ   نایاپ ینادرگرابنا   ینادرگرابنا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 166166

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6321931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب   HPE یتایلمع زاس  هریخذ   Enclosure هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوشیم هداد  تدوع  الاک  رظن  دروم  تساوخرد  اب  تقباطم  مدع  تروص  رد  )

1201005345000317 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

هزور هنیزه 40  تخادرپ  - 1 - 
دشاب نارهت  زا  هدننک  نیمآت  - 2

دیهدن  هئارا  هباشم  دک  ناریا  ًافطل  - 3
دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 4

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  6 دادعت : 

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

دوش یم  یقلت  نکی  نل  مک  تمدخو  هداد  تدوع  الاک  تریاغم ، تروصرد  ودشاب  یم  هدننک  تساوخرد  دحاو  اب  تمدخ  / الاک دأت  - 5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دراد رابتعا  زور  امش 40  یوس  زا  هدش  هئارا  تمیق  ) دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - 6

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

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

mt26-0120423 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6322250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرا  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رظن رظن دروم   دروم تساوخرد   تساوخرد اباب   تقباطم   تقباطم مدع   مدع تروص   تروص ردرد    ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب     HPEHPE  یتایلمع یتایلمع زاس   زاس هریخذ   هریخذ   EnclosureEnclosure هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
(( دوشیم دوشیم هداد   هداد تدوع   تدوع الاک   الاک

167167

یمومع یمومع طباور   طباور دیدج   دیدج رازفا   رازفا مرن   مرن تاعالطا   تاعالطا ویشرا   ویشرا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تهج   تهج رورس   رورس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 168168

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

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

هیلک6320361 تسویپ  یاهیدنمزاین  تاصخشم و  اب  یا  یپ  چا  ویارد  پیت  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی 
دنشاب تنامض  لاس  یاراد 3  لانیجروا و  دیاب  قوف  دراوم 

هحفص 129) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتسبرادم6320367 نیبرود  یزاس  هریخذ  هحفص 94)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار6320605 زاس  هحفص 129)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار6320725 هکبش  زاس  هریخذ  - هیذغت هحفص 129)عبنم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتسبرادم6320786 متسیس  هحفص 94)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6320789 متسیس  هحفص 94)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تروصب6321161 جنرب  تشوگ و  غرم و  نیزوت  یریگراب و  هیلخت و  هناخدرس و  رد  یرادهگن  نیمات و 
هدش کیکفت 

هحفص 129) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

مدع6321598 تروص  رد   ) تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  زاس  هریخذ  هاگتسد  یارب  دراه  ددع  دادعت 74 
( دوشیم هداد  تدوع  الاک  رظن  دروم  تساوخرد  اب  تقباطم 

هحفص 49) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسب6321654 رادم  نیبرود  هحفص 94)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاس 63217981401 نایاپ  ینادرگرابنا  تامدخ  هحفص 129)ماجنا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

مدع6321931 تروص  رد   ) تسویپ لیاف  تاصخشم  اب   HPE یتایلمع زاس  هریخذ   Enclosure هاگتسد
( دوشیم هداد  تدوع  الاک  رظن  دروم  تساوخرد  اب  تقباطم 

هحفص 129) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یمومع6322250 طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرا  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هحفص 129)هیهت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

دروارب6322373 قباطم  یریوصت  تراظن  نیبرود  یاه  هناماس  هب  طوبرم  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ 
یتسویپ

هحفص 94) 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 " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

گنلیش6321831 ریگ و  هبرض  کیتسال  کیتاموتا و  تشگرب  متسیس  هب  زهجم  دنب  هحفص 76)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هغارم نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6320428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب رورس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030554000034 زاین :  هرامش 

هغارم نینموملاریما ع   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دامرف لصاح  سامت  یناسحا  یاقآ  اب  نفلت 09143208173  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  دوش  هداد  تمیق  یتسویپ  لیاف  ربارب  - 

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

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد  30 .دش دهاوخ  هداد  تدوع  هدننک  نیمات  دوخ  هنیزه  اب  تریاغم  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  الاک  تنامضو  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا ههام  هس  یقابلاو  الاک  لیوحت  زادعب  هیوست  دص 

5513737196 یتسپ :  دک  اون ،  یاتسور  هداج  یاهتنا  دابآ  مشاه  یهار  هس  هغارم  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37241211-041  ، 37241588-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37241591-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 169169
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رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6320621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  هناماس  رد  مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب  ندومن و  لیمکت  دشابیم .  تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004199000136 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  هرامش 09173733062  هب  یرفعج  یاقا  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515675531 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  اضر  ماما  خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33333291-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333291-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 170170

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  ساسا  رب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935001063 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE-DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   HPE 8/24 BASE 16 FULL FABRIC PORTS ENABLED SAN SWITCH لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
اواف شهوژپ  هناخ  ناینب  شناد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 2 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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس -- هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 171171
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کشمیدنا یعامتجا  نیمات  یادهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکپرورسدیرخ تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091200000080 زاین :  هرامش 

کشمیدنا یعامتجا  نیمات  یادهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
لانشنرتنیا تکور  هدننک  هضرع  عجرم  دک 7245  واگ  سکیورس  هدننکزاب  الاک :  مان 

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

کشمیدنا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ یوحنو  09163410198 یبارحم سدنهمابرتشیب  عالطا  تهجدشاب  یم  تسویپ  تاحیضوت  یمامت  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش گنهامهونشر  یاقآاب 

6481616565 یتسپ :  دک  ادهش ،  نابایخ  یاهتنا  رهش  ابیز  ادهش  یوک  کشمیدنا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42651832-061  ، 42650003-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42651830-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکپرورسدیرخ سکپرورسدیرخ ناونع : : ناونع 172172

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

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

زا 188 ھحفص 139 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vgkgr7jhlptz2?user=37505&ntc=6321546
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6321546?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6321573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم   - HP proliant DL380G10 رورس دیرخ  هباشم – !  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000237 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مشق نایرآ  داگراساپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم  proliant رورس الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تاصخشم  قباطم   - HP proliant DL380G10 رورس دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا هدش  همیمض  تادنتسم  ندرک  روهمم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب  هب  طورشم  مالعتسا  یسررب 

ناهفصا هاگدورف  رد  ناگیار  لیوحت 
8100  – 03133998117 یگنهامه  : نفلت 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8164178831

33998402-031  ، 35275050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35275062-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  -  - HP proliant DL380G10HP proliant DL380G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ هباشم  – !  !  هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 173173

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

6321577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hp 300 GB SAS 6G - 10K رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201020006000260 زاین :  هرامش 

یزکرم زربلا  گنس  لاغز  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
hp 300 GB SAS 6G - 10K رورس دراه  - 

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

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هوک داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح 

دشاب یم  ییوش  لاغز  هناخراک  رابنا  برد  لیوحت 
دشاب یم  روتکاف  لصاو  الاک  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 20 

دک گنسلاغذ ،  تکرش   - تشالآ هداج  رتمولیک 1  هار - سیلپ  یوربور  هوکداوس - روحم   185 روحم   - هوکداوس  - ناردنزام هوک ،  داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4791646498 یتسپ : 

42424008-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422590-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hp hp 300  GB SAS 300  GB SAS 6G -  10K6G -  10K رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 174174

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درس طقف  تیفرظ 12000  رورس  قاتا  تهج  یناریا  هکیت  ود  یزاگ  رلوک 

.هدنشورف هدهع  هب  زکرم  نیا  برد  ات  لاسرا  هنیزه 
1101091734000089 زاین :  هرامش 

هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
روشک  BTU 18000 تیفرظ تعنص  رهم  رتاس  هدننک  هضرع  عجرم   YURAMA یتراجت مان   YXS-18HR لدم مرگ  درس و  یراوید  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درس طقف  تیفرظ 12000  رورس  قاتا  تهج  یناریا  هکیت  ود  یزاگ  رلوک 

.هدنشورف هدهع  هب  زکرم  نیا  برد  ات  لاسرا  هنیزه 
خافت 09168189887 یاقآ  سانشراک  اب  سامت 

6473161154 یتسپ :  دک  هپت ،  تفه  رکشین  امنیس  بنج  هپت  تفه  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42866240-061  ، 42866243-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42866243-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرگ مرگ وو   درس   درس یراوید   یراوید تیلپسا   تیلپسا یزاگ   یزاگ رلوک   رلوک ناونع : : ناونع 175175

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6321803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  یراس  کرمگ  رورس  قاتا  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003387000029 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قباطم  یراس  کرمگ  رورس  قاتا  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  - 

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

1401/12/17 زاین :  خیرات 
رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یراس  کرمگ  لحم  رد  الاک  لیوحت  هدوبالاک و  تلاصا  دات  زا  دعب  غلبم  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4651795155 یتسپ :  دک  ردنب ،  نادیم  شبن  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52330784-011  ، 52331955-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52330293-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم یراس   یراس کرمگ   کرمگ رورس   رورس قاتا   قاتا زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 176176

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تاصخشم  ربمان و  تراپ 

ههام ود  تخادرپ 
خافت 09168189887 یاقآ  سامت 
1101091734000090 زاین :  هرامش 

هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
تراپ سسرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HPE DL380 GEN 10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

نرق زادرپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تاصخشم 

.هدنشورف هدهع  هب  زکرم  نیا  برد  ات  لاسرا  هنیزه 
.دشاب دات  دیدزاب و  تهج  نامزاس  فرط  زا  سانشراک  مازعا  رظتنم  تمیق  مالعا  زا  سپ  ددرگ  یم  دهعتم  مرتحم  هدننک  تکرش 

ههام ود  تخادرپ 
خافت 09168189887 سامت 

6473161154 یتسپ :  دک  هپت ،  تفه  رکشین  امنیس  بنج  هپت  تفه  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42866240-061  ، 42866243-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42866243-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 177177

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتنارگ تدم  هارمه  هب  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  یاهلیاف  اب  قباطم  -  DL380G10 لدم  HP یرتویپماک رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلارورس  تاعطق  ندوب  لصا  هیارا و 

1101096783000719 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رتویپماک ایسآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم  Proliant هنایار رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لصا هیارا و  یتنارگ  تدم  هارمه  هب  لماک  هناگادج و  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  یاهلیاف  اب  قباطم  -  DL380G10 لدم  HP یرتویپماک رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - هدوب هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یمازلارورس  تاعطق  ندوب 

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

31316470-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  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 16 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6321991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DL380G10DL380G10 لدم   لدم   HPHP  یرتویپماک یرتویپماک رورس   رورس ناونع : : ناونع 178178

قرب قرب میس   میس تست -  -  تست لانیمرت   لانیمرت کولب   کولب لانگیس -  -  لانگیس پمال   پمال رورس -  -  رورس لانیمرت   لانیمرت یروتاینیم - - یروتاینیم زویف   زویف دیلک   دیلک یروتاینیم - - یروتاینیم زویف   زویف دیلک   دیلک -- دیلک دیلک هحفص   هحفص ناونع : : ناونع 179179

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

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

زا 188 ھحفص 145 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2w4xnzlus8py2?user=37505&ntc=6321962
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6321962?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


1 رصنرجف هناخروتوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000589 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Silik 9300 لدم دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 24079   A 25 نایرج تدش  زاف  یروتاینیم 2  زویف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Sili 5108T لدم دیلک  هحفص  الاک :  مان 

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

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 24076   A 10 نایرج تدش  زاف  کت  یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 25 نایرج تدش  دنارگل  حرط  یروتاینیم   B زاف زویف 1  دیلک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 50 نایرج تدش  دنارگل  حرط  یروتاینیم   C زاف زویف 3  دیلک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
نایسراپ یورین  لیر  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   NR Electric Co Ltd هدنزاس عجرم   NR یتراجت مان   MOXA2610 لدم رورس  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

سوت رون  جارس  هدننک  هضرع  عجرم   KUMHO AUTONIX هدنزاس عجرم   KUMHO یتراجت مان  وردوخ  امنهار  غارچ   W16W لدم لانگیس  پمال  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
نف نایمه  هدننک  هضرع  عجرم  نف  نایمه  یتراجت  مان   HRTP01 لدم گالپ  تست  لانیمرت  کولب  الاک :  مان 

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

عجرم  m 100 لوط یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PVC شکور سنج   1x10 mm^2 عطقم حطس  سم  یداه  سنج   V 750-450 ژاتلو ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 
ناغم لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم  ناغم  لباک  میس و  هدنزاس 

فالک 3 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هجوت دک  ناریا  هبو  دامرفب  یرازگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  افطل   * هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   * یمازلاروتکاف شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیسح 09112328405* دامرفن

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34418066-013  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

رتویپماک رتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 180180

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

6322021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002983 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

اناد ایناو  زیهجت  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  اناد  ایناو  زیهجت  طابترا  هدنزاس  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  هنایار  رواپ  دربراک   GP550A-UK هیذغت عبنم  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2312FC لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  تس  الاک :  مان 

تس 20 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   WR2 لدم سوم  یچم  دپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

یفطصم حالص  هدننک  هضرع  عجرم   RAM SLMM هدنزاس عجرم  اکیرما  هدحتم  تلایا  هدنزاس  روشک   KINGMAX لدم  GB 1 تیفرظ هنایار  ردیر  مر  الاک :  مان 
روپ

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

شزادرپ یایند  هدننک  هضرع  عجرم   MAIN BOARD یتراجت مان  یناروتسر  رگپاچ   MB 202-990-700 یلصا درب  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant Dl580 G5 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنومن هئارا  هلاس و  شورف 2  زا  سپ  تامدخ  (، دنشاب هچراپکی  یتناراگ  تسیاب  یم  امتح  اهروتینام  ) یتناراگ اب  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: 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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یرگشدرگ یگنهرف و  ثاریم  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6322084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب   HPE PROLIANT DL380 G10 Plus رورس هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094540000047 زاین :  هرامش 

یرگشدرگ یگنهرف و  ثاریم  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL580 G10 لدم یپ  چا  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هدش  همیمض  تسویپ  یاه  لیاف  رد  طیارش  دجاو  یاه  تکرش  طیارش  هاگتسد و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم لاطبا  هدننک  تکرش  داهنشیپ  طیارش ،  تیاعر  مدع  تروص  رد 

.دیامن لاطبا  ای  دات  دوخ  حالص  هفرص و  هب  انب  ار  داهنشیپ  ره  تسا  زاجم  هاگشهوژپ 

1136913431 یتسپ :  دک  ناریا ،  یلم  هزوم  یوربور  ریت  یس  نابایخ  شبن  ینیمخ  ماما  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66737009-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736522-021 :: 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

6322194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  تاقلعتمو   HP رورس هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091491000041 زاین :  هرامش 

روشک یملع  تسایس  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیگنر زبس  هنایار  کدف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP BLADE لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  هاگتسد و  تست  زا  سپ  باسحتروص  دوش .  یمن  یگدیسر  داهنشیپ  هب  تروصنیا  ریغ  رد.دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش یم  تخادرپ 

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

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب     HPE PROLIANT DL380 G10  PlusHPE PROLIANT DL380 G10  Plus رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 181181

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم تاقلعتمو   تاقلعتمو   HPHP  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 182182

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6322201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم   HPE DL380 GEN10 *SFF CTO لدم  HP رورس هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000622 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیورآ دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 CTO SERVER لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  تفن  ترازو  تسارح  تسیل  رد  تیوضع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم لاطبا  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  امتح  تسیابیم  یلام  ینف و  داهنشیپ 

.هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه 
هزور یلام 60  باسح  هیوست 

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

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001095007000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6322542 :: هرازه هرازه :: 1401/12/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  یاه  هنایار  رورس و  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دهشم یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  یاه  هنایار  رورس و  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   HPE DL380 GEN10  *SFF CTOHPE DL380 GEN10  *SFF CTO لدم   لدم   HPHP  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 183183

تکرش تکرش یاه   یاه هنایار   هنایار وو   رورس   رورس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 184184

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

ناتسرامیب6320428 رورس  هحفص 136)هاگتسد  رورس  ( رورس

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

رد6320578 ینابیتش  هئارا پـ هکبش و  تازیهجت  اه و  راز  ـ فا تخس  ینابیتشپ  یرادهگ ، روما نـ ماجنا 
اهرورس یور  رب  ، اه متسیس  یتایلمع  یربهار و  یرازفا ، مرن  فلتخ  یاه مـ هنی  ـ مز

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6320621 هحفص 136)رورس  رورس  ( رورس

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

ءافطا6321263 نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ارجا  لایرتم  نیمات  یسدنهم  تاعلاطم  ماجنا 
هاگشیالاپ رورس  یاه  قاتا  کیتاموتا  قیرح 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6321476 قاتا  صوصخم  ییولیک  گنر 6  زبس   fe36 قیرح ءافطا  لوسپک  هحفص 7)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

هنایار6321500 هکبش  اتید  چیئوس  - هنایار هحفص 136)رورس  رورس  ( رورس

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

ید6321528 ما  قرو  فا  ید  ما  شکور  هریگتسد و  لفق و  اب  تقرس  دض  تالآ  قاری  اب  قیرح  دض  برد 
طولب بوچ  شکور  لیم و  ود  فا 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح

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

هحفص 136)سکپرورسدیرخ6321546 رورس  ( رورس

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

تسویپ6321573 تاصخشم  قباطم   - HP proliant DL380G10 رورس دیرخ  هباشم – !  دک  هحفص 136)ناریا  رورس  ( رورس

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

6321577hp 300 GB SAS 6G - 10K رورس هحفص 136)دراه  رورس  ( رورس

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

مرگ6321645 درس و  یراوید  تیلپسا  یزاگ  هحفص 136)رلوک  رورس  ( رورس

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

تسویپ6321803 تسیل  قباطم  یراس  کرمگ  رورس  قاتا  زاین  دروم  تازیهجت  هحفص 136)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هنایار6321949 هحفص 136)رورس  رورس  ( رورس

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

6321962DL380G10 لدم  HP یرتویپماک هحفص 136)رورس  رورس  ( رورس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6321991 - لانگیس پمال  رورس -  لانیمرت  یروتاینیم - زویف  دیلک  یروتاینیم - زویف  دیلک  - دیلک هحفص 
قرب میس  تست -  لانیمرت  کولب 

هحفص 136) رورس  ( رورس

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

رتویپماک6322021 هحفص 136)تاعطق  رورس  ( رورس

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

تسویپ6322084 تاصخشم  اب   HPE PROLIANT DL380 G10 Plus رورس هاگتسد  کی  هحفص 136)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تسویپ6322194 لیاف  اب  قباطم  تاقلعتمو   HP رورس هاگتسد  هحفص 136)کی  رورس  ( رورس

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

تسویپ6322201 تاصخشم  قباطم   HPE DL380 GEN10 *SFF CTO لدم  HP رورس هاگتسد  هحفص 136)ود  رورس  ( رورس

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

یمومع6322250 طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرا  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هحفص 129)هیهت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یبناج6322253 مزاول  هارمه  هب  رورس  قاتا  تهج  هیال 3 چوس  هاگتسد  هحفص 49)دیرخ 2  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تکرش6322542 یاه  هنایار  رورس و  یکدی  تاعطق  لمح  هحفص 136)دیرخ و  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6320689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  رهشناریا  هاگورین  تهج   SD052 هربیو روسنس  ددع  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001545000214 زاین :  هرامش 

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهوژپ یژرنا  راود  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم  یزاگ  نیبروت  دربراک   mm 5 زیاس شزرل 03-18745  روسنس  الاک :  مان 

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

رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایم ءایبنالا  متاخ  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6322230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اا هاگورین   هاگورین تهج   تهج   SD052SD052 هربیو   هربیو روسنس   روسنس ددع   ددع   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 185185

(( دوش دوش هداد   هداد تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم هبهب   هجوت   هجوت اباب   )) یکشزپنادند یکشزپنادند شخب   شخب یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 186186

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( دوش هداد  تمیق  یتسویپ  کرادم  هب  هجوت  اب  ) یکشزپنادند شخب  یکشزپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092932000017 زاین :  هرامش 

هنایم ءایبنالا  متاخ  یباوختخت  ناتسرامیب 96  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   KFP DENTAL یتراجت مان   ELITE PREMIUM B24 لدم  B سالک  Lit 24 یکشزپنادند یزیمور  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 

سراپ نف  اشوک  یدیلوت  یسدنهم  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   SHENZHEN CODYSON ELECTRICAL CO LTD یتراجت مان   CD-4861 لدم یکشزپ  کینوسارتلوا  هدننک  کاپ  هاگتسد  الاک :  مان 

نیرولم یناگرزاب  یدیلوت 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
زورما حارج  شناد  هدننک  هضرع  عجرم   BMI یتراجت مان   JOLLY PLUS 30 لدم لباترپ  یفارگویدار  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هوژپ نامرد  نیرآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   RAYENCE هدنزاس عجرم   Ezsensor HD لدم یکشزپنادند   RVG هاگتسد یناهد  لخاد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5315759914 یتسپ :  دک  ایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  زیدنهج - هداج  تیزنارت - هداج  هنایم -  هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52220915-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52220915-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6322764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تاصخشم  قبط  رهشناریا  هاگورین  تهج   SD161 تنمسیلپسید روسنس  ددع  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001545000215 زاین :  هرامش 

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یژرنا ایار  قیقد  رازبا  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  وکیر  یتراجت  مان  یزاگ  نیبروت  رتموربیو  دربراک   RV-1 روسنس الاک :  مان 

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

رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگورین ا6320689 تهج   SD052 هربیو روسنس  ددع  هحفص 151)دیرخ 4  روسنس  ( روسنس

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

زاگ6320799 روتکتد  یارب  نژوردیه  زاگ  هحفص 33)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6322230( دوش هداد  تمیق  یتسویپ  کرادم  هب  هجوت  اب  ) یکشزپنادند شخب  یکشزپ  هحفص 151)تازیهجت  روسنس  ( روسنس

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

هاگورین6322764 تهج   SD161 تنمسیلپسید روسنس  ددع  هحفص 151)دیرخ 4  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاگورین هاگورین تهج   تهج   SD161SD161 تنمسیلپسید   تنمسیلپسید روسنس   روسنس ددع   ددع   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 187187

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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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب ریش  لرتنک  دروب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002982 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت و هدنزاس  عجرم   Ip65 تظافح هجرد   A 100 نایرج تدش   V 400 ژاتلو  PSB-C.P/FIX.WD لدم فیعض  راشف  تظافح  لرتنک و  قرب  ولبات  الاک :  مان 

دروب چیئوس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  دروب  چیئوس  سراپ  یتعنص 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
یتعنص یدیلوت و  هدنزاس  عجرم   Ip65 تظافح هجرد   A 100 نایرج تدش   V 400 ژاتلو  PSB-C.F/FIX.WD لدم فیعض  راشف  دنیآرف  لرتنک  قرب  ولبات  الاک :  مان 

دروب چیئوس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  دروب  چیئوس  سراپ 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177102

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/12/4هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6321891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تلیت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب ریش   ریش لرتنک   لرتنک دروب   دروب ناونع : : ناونع 188188

چیئوس چیئوس تلیت   تلیت ناونع : : ناونع 189189

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یریس هقطنم  رد  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنب بش  لفق  یدیلک -  یچیئوس 5  لفق  یزغم   - 808  - لفق 303 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094077000255 زاین :  هرامش 

یریس هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تافرش هنیدم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BS یتراجت مان  لدم 808  یدمک  لفق  الاک :  مان 

ددع 340 دادعت : 
1402/01/10 زاین :  خیرات 

یریس رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب تسویپ  کرادم  اب  قباطم  رادقم  دادعت و  حرش -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا 

دک کالپ 12 ،  دازکاخ  خ  جروت -  نابایخ   - سردم دیهش  عطاقت  هب  هدیسرن  لالب  دجسم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  یریس ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1966653943 یتسپ : 

23940261-021  ، 23380011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23382188-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنب دنب بشبش   لفق   لفق یدیلک -  -  یدیلک   55 یچیئوس   یچیئوس لفق   لفق یزغم   یزغم  -  - 808808  - - لفق  303303 لفق ناونع : : ناونع 190190

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6322700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باستحا اب  تاحیضوت و  حرش  قبط   LTB پیات چیئوس  سراپ  تلوولیک  یاهدیلک 230و 400  مزیناکم  ریمعت  بصنرب و  تراظن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
همیب هنیزه 

1101001262001140 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

زوریپ  یادهش  تسپ  لایرس 812280   LTB420E2 پیات  400KV رکیرب تامیظنت  ماجناو  بصنرب  تراظن  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهشمرخ  هاگورین  تسپ   811084C لایرس  LTB420E2 پیات  400KV دیلک مزیناکمریمعت  -2
هپت تفه  یلصا  تسپ  لایرس 14300042   LTB245E1 پیات  230KV دیلک مزیناکمریمعت  -3

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

32248303-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیتورکیم6320370 وکسیس و  هحفص 49)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هدنتسرف6320588 هدنریگ و  سلریاو  ددع و NVR و  دادعت 32  هب  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود 
رابنا

هحفص 94) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6320653DATASHEEN یتراجت مان   CS16C لدم تروپ  هکبش 16   KVM چیئوس هحفص 49)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یقرب6321316 ریش  لرتنک  هحفص 153)دروب  چیئوس  ( چیئوس

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

تهج6321318 ناگدنشورف  دشاب و  یم  یروص  یباختنا  یاه  دک  ناریا  ددرگ  یم  دیکات   cisco چیوس
دنیامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  تسیاب  یم  یتساوخرد ، مالقا  حرش  زا  عالطا 

هحفص 49) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6321500 هکبش  اتید  چیئوس  - هنایار هحفص 136)رورس  رورس  ( رورس

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

هکبش6321529 تحت  هتسبرادم  هحفص 94)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تاحیضوت تاحیضوت حرش   حرش قبط   قبط   LTBLTB پیات   پیات چیئوس   چیئوس سراپ   سراپ تلوولیک   تلوولیک   400400 وو     230230 یاهدیلک   یاهدیلک مزیناکم   مزیناکم ریمعت   ریمعت وو   بصنرب   بصنرب تراظن   تراظن ناونع : : ناونع 191191

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

هتسب6321654 رادم  نیبرود  هحفص 94)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیئوس6321891 هحفص 153)تلیت  چیئوس  ( چیئوس

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

دنب6321995 بش  لفق  یدیلک -  یچیئوس 5  لفق  یزغم   - 808  - هحفص 153)لفق 303 چیئوس  ( چیئوس

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

هاگتسد6322329 هکبش -  چیئوس  باه  یسم -  یداه  سنج  یا  هتشر  تشه  هکبش  لباک  دیرخ : 
رنکسا دروبیک -  سوام -  هنایار -  سیک  روتینام -  رتنیرپ -  سکف و  هراکدنچ 

هحفص 49) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6322700LTB پیات چیئوس  سراپ  تلوولیک  یاهدیلک 230 و 400  مزیناکم  ریمعت  بصنرب و  تراظن 
تاحیضوت حرش  قبط 

هحفص 153) چیئوس  ( چیئوس

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

6322812 ( چیئوس  ) یرون ربیف  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 8)هصقانم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6321375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحتو هیهت  ربتعم  تادنتسم  کردم و  هئرا  اب  تفن   AVL دات دروم  ناگدننک  نیمات  زا  تسویپ و  لیاف  قباطم  تسیابیم  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09358580127 یرباج :  یاقآ  سانشراک  .ددرگ 

1101001105003532 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   BURKERT یتراجت مان  لدم 8010  لاتیجید  یجورخ  یبد  چوس  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

زا سپ  یراک  زور  باسح 30  هیوست   . دیئامرف مالعا  ینف  تاصخشم  رکذ  اب  کی و  هجرد  عون  زا  تاحیضوت  اب  قباطم  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت 

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

32177207-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

80108010 لدم   لدم لاتیجید   لاتیجید یجورخ   یجورخ یبد   یبد چوس   چوس ناونع : : ناونع 192192
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نارهت هاگشناد  کیزیفویب  یمیشویب  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 16 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6322364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کن قاری  - تس یچوس 1 برد  قاری  - تس نکلاب 1 برد  قاری  - رتم کت 45.5  نیو  لیفورپ  ) کتنیو یس  یو  یپ  بردددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم تام 5.7  هرادجود  هشیش  - رتم لنپ 1.3  - تس هتلاح 1

1201095259000022 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  کیزیفویب  یمیشویب  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هشیش - رتم لنپ 1.3  - تس هتلاح 1 کن  قاری  - تس یچوس 1 برد  قاری  - تس نکلاب 1 برد  قاری  - رتم کت 45.5  نیو  لیفورپ  ) کتنیو یس  یو  یپ  بردددع   2 - 
رتم تام 5.7  هرادجود 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

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

یزیزع ینف 09123888936  لوسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  --- یحتف زادرپراک 09125752051 

دک قودنص ،   1417614335  : یتسپدک کیزیفویب  یمیشویب و  تاقیقحت  زکرم  سدق -  نابایخ  بالقنا -  نابایخ  یناشن : نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1417614335 یتسپ : 

66969254-021  ، 66498673-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66404680-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6322670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کتنیو کتنیو یسیس   یویو   یپیپ   بردددع   بردددع   22 ناونع : : ناونع 193193

زنب زنب مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 194194

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زنب مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000922 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رشاو پک  ای  شوپرد  رشاو  الاک :  مان 

ددع 36 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

زوزگا یدورو  تازیهجت  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
زوزگا یدورو  تازیهجت  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

روتاربراک مگارفاید  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
ناپ ردنلیس  زمرت ، یلصا  ردنلیس  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

لباک تسب  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

راب نویماک  هندب  قاتا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن همیمض  لیمکت  زا  دعب  هدافتسا و  تسویپ  مالعتسا  مرف  زا  روتکاف  شیپ  هیهت  یارب  امتح 

دشاب انیمولآ  تکرش  تساوخرد  قباطم  قیقد  الاک 
رابنا دیسر  دیئات و  زا  دعب  یراک  زور  هیوست 60-45  هوحن 

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

88832642-021  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6322730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلز گالپ  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000800 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا ولبات ، ناریا  فیعض ، راشف  ریگ  چوس  لنپ  نایرج ، تست  گالپ ، الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

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

 . دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیتورکیم6320370 وکسیس و  هحفص 49)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6320653DATASHEEN یتراجت مان   CS16C لدم تروپ  هکبش 16   KVM چیئوس هحفص 49)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لدم 63213758010 لاتیجید  یجورخ  یبد  هحفص 157)چوس  چوس  ( چوس

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

یبناج6322253 مزاول  هارمه  هب  رورس  قاتا  تهج  هیال 3 چوس  هاگتسد  هحفص 49)دیرخ 2  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کتنیو6322364 یس  یو  یپ  بردددع  هحفص 157)2  چوس  ( چوس

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

زنب6322670 هحفص 157)مزاول  چوس  ( چوس

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

هلز6322730 گالپ  هحفص 157)تست  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هلز هلز گالپ   گالپ تست   تست ناونع : : ناونع 195195
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یرادا تامدخ  ییاضق و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6321533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریوصت توص و  یاه  متسیس  اب  ییاضق  مولع  هاگشناد  یرتم  شیامه 200  نلاس  داجیا  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201099583000054 زاین :  هرامش 

یرادا تامدخ  ییاضق و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نویساروکد ناملبم و  الاک :  هورگ 

رتم  200 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم دوجوم  تسویپ  یاه  لیاف  رد  مزال  تایئزج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1133913615 یتسپ :  دک  ییاضق ،  مولع  هاگشناد  9 پ.کراخ خ.جلاک  لپ  یادتبا.رصعیلو  هارراهچ  زا  دعب.بالقنا  خ.نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726160-021  ، 66707021-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66738271-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ قبط  یتوص  متسیس  تازیهجت  هلگن  لداعم 435  ملق  دیرخ 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002644 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هموح ناهفصا و  یرهش  راطق  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم   TOA یتراجت مان   VX-2000 لدم توص  شخپ  تازیهجت  یتوص  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 435 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن زا  هدافتسا  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  هنومن  لاسرا  هدوب و  هدنشورف  اب  هنومنو  درادناتسا  یدنب  هتسبو  لمح  هنیزه.تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  ینف  داهنشیپ  یراذگراب.دوش  یمن  تخادرپ  یهجو 

 : 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

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریوصت ریوصت وو   توص   توص یاه   یاه متسیس   متسیس اباب   ییاضق   ییاضق مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد یرتم   یرتم   200200 شیامه   شیامه نلاس   نلاس داجیا   داجیا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 196196

.تسویپ .تسویپ قبط   قبط یتوص   یتوص متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت هلگن   هلگن   435435 لداعم   لداعم ملق   ملق   1515 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 197197
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091701000143 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1402/01/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6322385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ZSD-0100042,ZRD- یاهاضاقت هب  طوبرم  یریوصتو  یتوص  یاه  متسیس  عوضوم  اب  هرامش 140124/1 یا  هلحرمود  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 0100121,SAD-0100017,ZVD-0100145,SND-0100154

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

7135717991 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدنتسرف6320588 هدنریگ و  سلریاو  ددع و NVR و  دادعت 32  هب  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود 
رابنا

هحفص 94) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

توص و6321533 یاه  متسیس  اب  ییاضق  مولع  هاگشناد  یرتم  شیامه 200  نلاس  داجیا  یراذگاو 
ریوصت

هحفص 160) توص  ( توص

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

.تسویپ6321818 قبط  یتوص  متسیس  تازیهجت  هلگن  لداعم 435  ملق  هحفص 160)دیرخ 15  توص  ( توص

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

یریوصتو6322385 یتوص  یاه  هحفص 160)متسیس  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  2727   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یریوصتو یریوصتو یتوص   یتوص یاه   یاه متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 198198

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  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 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

6320326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  یراک و  پوکسا  تمیق و  داهنشیپ  گرب  قبط  یرون  ویارد  - سوام دربیک و  - دراه - سیک روتینام - دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001119000172 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ طیارش  یراک و  پوکسا  تمیق و  داهنشیپ  گرب  قبط  - 

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

1401/12/14 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهنآ  یراذگراب  یتسویپ و  کرادم  مالعتسا و  دانسا  هیلک  ئاضما  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف یراذگراب  هدش  رهم  ار  کرادم  افطل 

5156956811 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یا  هقطنم  رب ق  تکرش  یغابرالغاب -  کراپ  بنج  رایرهش -  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ طیارش   طیارش وو   یراک   یراک پوکسا   پوکسا وو   تمیق   تمیق داهنشیپ   داهنشیپ گرب   گرب قبط   قبط یرون   یرون ویارد   ویارد -- سوام سوام وو   دربیک   دربیک -- دراه دراه -- سیک سیک روتینام - - روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 199199
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  رمشاک  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

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

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

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

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

6320564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رمشاک  ناتسرهش  هیتمصع  تشادهب  زکرم  زاین  دروم  تاعالطا  یروانف  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091343000135 زاین :  هرامش 

رمشاک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 

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

رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دنس  تبث  الاک و  دات  لیوحت و  زا  سپ  زور  رثکادح 15  تخادرپ  تسا - یمازلا  تایئزج  زیر  اب  روتکاف  شیپ  قاصلا  تسا -  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یوسوم 09159315744 سدنهم  دشاب - یم  الاک  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  رمشاک -  نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادباسح 

9671616674 یتسپ :  دک  داجس ،  ژاساپ  یوربور  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55234223-051  ، 55227502-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55227501-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنخ نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6320572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LCDLCD  روتینام روتینام اباب   یرادا   یرادا هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 200200

هنایار هنایار دیلک   دیلک هحفص   هحفص سوام - - سوام  - - روتینام روتینام سیک -  -  سیک ناونع : : ناونع 20120 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

تسویپ رد  هدش  جرد  تاصخشم  تاحیضوت و  هب  افطل 
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ 

دراد تسویپ 
1101090590000086 زاین :  هرامش 

جنخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ رترب  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زبس  نیمزرس  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هنایمرواخ
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA هدنزاس عجرم   MOU 2100 لدم  optical سوام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
یهلادبع هیلصا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEVA هدنزاس عجرم  لدم 2400  هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

جنخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنایار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

یمن رادیرخ  هدهع  هب  یتیلوئسم  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  تسویپ  لیاف  نیع  دیاب  تاصخشم  دینک  تقد  تسویپ  رد  هدش  جرد  تاصخشم  تاحیضوت و  هب  افطل 
دشاب 

دشاب  یم  لطاب  روتکاف  شیپ  نودب  یاه  تمیق 
09177053237

7443138955 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  بنج  هدیمهف  نیسح  دیهش  راولب  جنخ -  جنخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52627455-071  ، 52627460-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52627462-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نیوزق هقطنم  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6320574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...روتینامو هاگتسد  8 رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092187000114 زاین :  هرامش 

نیوزق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Sili 406XT لدم لاکیتپا  سوام  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FCH-4818 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف   - هباشمدک ناریا  تسا -  هدننک  نیمات  هدهعرب  یلصا  یتناراگو  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416668379 یتسپ :  دک  نیوزق ،  هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارهت  میدق  هداج  رتمولیک 3 نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33578155-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33550878-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...روتینامو ...روتینامو هاگتسد   هاگتسد 88 رتویپماک رتویپماک ناونع : : ناونع 202202
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  رمشاک  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

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

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

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

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

6320577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رمشاک  ناتسرهش  لضفلاوبا ع  ترضح  ناتسرامیب  نامیاز  کولب  زاین  دروم  تاعالطا  یروانف  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091343000136 زاین :  هرامش 

رمشاک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 

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

رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسح 7 هیوست  دشاب - یم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسرامیب  لحم  ات  لمح  هنیزه  - تسا یمازلا  تایئزج  زیر  اب  روتکاف  شیپ  قاصلا  - تسا هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یوسوم 09159315744 سدنهم  - رمشاک نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادباسح  رد  دنس  تبث  ینف و  سانشراک  طسوت  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  زور 

9671616674 یتسپ :  دک  داجس ،  ژاساپ  یوربور  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55227502-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55227501-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LCDLCD  روتینام روتینام اباب   یرادا   یرادا هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 203203
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6320678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  تاصخشم  اب  چنیا  روتینام 22   256ssd کسید دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000344 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
طابترا نیون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   NBLB2 لدم نادرگ  کسید  دراه و  مر و  هدنزادرپ و  نودب  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

ماس
هاگتسد 1 دادعت : 

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

داتو الاک  لاسرا  دعب.دام  رف  یرازگراب  هناماس  ردو  هدرک  روهمم  هعلاطم و  ار  تسویپ  تاصخشم  چنیا ،  روتینام 22   256ssd کسید دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناجنز  نامرد  تیریدم  رد  لیوحت.تفرگ  هاوخ  تروص  تخادرپ  هطوب  رم  سانشراک  طسوت 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ یدرونایرد  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6320775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام   256256 ssdssd  کسید کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 204204

ALL IN ONEALL IN ONE  هنایار هنایار پات -  -  پات بلبل   هارمه   هارمه هنایار   هنایار - - LEDLED  روتینام روتینام دیلک - - دیلک هحفص   هحفص ناونع : : ناونع 205205
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دات ابو  ررقم  خیرات  ردو  تسویپ  قبط  سانجا  هیلک  دشاب  یم  هناماس  رد  تبث  تهج  هدش  هتفرگ  یاهدک  تسا  رکذ  هب  مزال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درگ یم  عوجرم  تروصنیا  ریغ  رد  سانشراک  دحاو 

1101001396000102 زاین :  هرامش 
نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Sili 8000 لدم دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هبعج 20 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

ادرف یروآ  نف  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ZENBOOK UX534FTC لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
ناراک کین  نامیپ  یزادرپ  هداد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   DELL WYSE هدنزاس عجرم   DELL یتراجت مان   Wyse 5470 لدم  ALL IN ONE هنایار الاک :  مان 

ناربات
هاگتسد 20 دادعت : 

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

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لحم  رد  هریغو  زاین  تروص  ردژاتنم  لقنو  لمح  یربراب  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244124-061  ، 53244419-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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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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 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

6320866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا نویزیولت 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095862000189 زاین :  هرامش 

لوفزد یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
گیتا یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   R261T لدم  in 26 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 

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

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ.دشابیم  تسویپ  تساوخرذ  .دشابیم  هدننک  نیمات  دهع  رب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدجسم  09169438335 .دشابیم هام  تخادرپ.دوش 1  تسویپ 

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

42276500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42276500-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  اکیرمآ  گولانآ  گیلهنگم  یا  هبرقع  راشف  فالتخا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091746000038 زاین :  هرامش 

جرک یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
روشک  DELMONT IMAGING هدنزاس عجرم   DELMONT IMAGING یتراجت مان   X-22E white لدم  in 22 زیاس نانز  یحارج  هاگتسد  روتینام  الاک :  مان 

تسردنت انرب  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  هدوزفا )  شزرا  یهاوگ  تیلاعف ،  زوجم  سیسات ،  یهگآ   ، یمسر همانزور   ، همانساسا  ) تکرش کرادم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3198764653 یتسپ :  دک  نایرافص ،  نابایخ  رهشلگ  یرتم  جرک 45  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34647057-026  ، 34643922-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34643922-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin   2626 یگنر   یگنر   LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 206206

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط اکیرمآ   اکیرمآ گولانآ   گولانآ گیلهنگم   گیلهنگم یایا   هبرقع   هبرقع راشف   راشف فالتخا   فالتخا روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 207207

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

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

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

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

6321414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  یتسویپ  کرادم  رد  دیرخ  تاصخشم   ) روتینام تاقلعتم و  سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004767000066 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یتسویپ  کرادم  رد  دیرخ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515737715 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یرادناتسا  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32652165-077  ، 31558000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554577-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشاب دشاب یمیم   یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   دیرخ   دیرخ تاصخشم   تاصخشم  ) ) روتینام روتینام وو   تاقلعتم   تاقلعتم وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 208208

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  الماک  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Gplus چنیا هنایار 22  روتینام 

دشابیم هباشم  اهدکناریا  هیلک 
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

1101090399000060 زاین :  هرامش 
نارهت قرش  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/12/07 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 15 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1914873341 یتسپ :  دک  کالپ 9 ،  ردص  لپو  یتعیرش  نابایخ  عطاقت  هیهلا  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22005413-021  ، 22639962-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22005149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   2222 هنایار   هنایار روتینام   روتینام هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 209209

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هدنشورف هدهع  هب  زکرم  نیا  برد  ات  لاسرا  هنیزه 

خافت 09168189887 یاقآ  سانشراک  اب  سامت 
1101091734000092 زاین :  هرامش 

هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هدننک  هضرع  عجرم   OLYMPUS یتراجت مان   N3629160 هسانش دک   OEV-261H لدم یکشزپ  روتینام  الاک :  مان 

سراف
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تاصخشم 

.دشاب عبرم  ریغ  دیاو و  روتینام  هحفص  داعبا 
.هدنشورف هدهع  هب  زکرم  نیا  برد  ات  لاسرا  هنیزه 

خافت 09168189887 یاقآ  سانشراک  اب  سامت 

6473161154 یتسپ :  دک  هپت ،  تفه  رکشین  امنیس  بنج  هپت  تفه  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42866240-061  ، 42866243-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42866243-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 2 102 10

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6321833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( سکپ متسیس  ) یصیخشت روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090386000042 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

(( سکپ سکپ متسیس   متسیس )) یصیخشت یصیخشت روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 2 112 1 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
DDR3 یناریا مر 

Gplus چنیا روتینام 22 
1101090399000062 زاین :  هرامش 

نارهت قرش  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یلع هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSTON هدنزاس عجرم   KINGSTON یتراجت مان   RAM 8GB DDR3 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

روبص
ددع 10 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   GUANGDONGCHANGHONGELECTRICS هدنزاس عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225JN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 

راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1914873341 یتسپ :  دک  کالپ 9 ،  ردص  لپو  یتعیرش  نابایخ  عطاقت  هیهلا  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22005413-021  ، 22639962-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22005149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GplusGplus چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام   DDR3DDR3  یناریا یناریا مرمر   ناونع : : ناونع 2 122 12

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

6321926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرشب دروآرب و  قباطم  یراوید  تعاس  یسرپ و  وتا  ، یزاگ روامس  ، یقرب وراج  ، یئوشسابل نیشام  ، لاچخی ، روتینام ، نویزیولت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101005036000189 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  درالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زربلا هزاس  یقرب  وراج  هدننک  هضرع  عجرم   W 2000 ناوت رگوه  لدم  هروتوم  کی  کاخ  یگناخ  یقرب  وراج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
رانود  580DWM لدم ییوشسابل  نیشام  الاک :  مان 

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

لاچخی نازورف  هدننک  هضرع  عجرم  لاچخی  نازورف  هدنزاس  عجرم  لدم 488  رد  ود  رزیرف  لاچخی  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
ناسارخ شرتسگ  امیس  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  باهش  یتراجت  مان   65SH102U1 لدم  LED نویزیولت الاک :  مان 

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

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لایر  رثکا 4.000.000.000 دح  ینوناق  تاروسک  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب  هدش  هداد  صیصخت  رابتعا  فقس   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ لاتیجید  ءاضما  رهم و  تسیاب  یم  ءاهب  مالعتسا  هگرب  دانسا و  یمامت  انمض 

3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  یرادرهش  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  درالم ، نارهت ، ناتسا  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65161001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65153801-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوید یراوید تعاس   تعاس وو   یسرپ   یسرپ وتا   وتا ،، یزاگ یزاگ روامس   روامس ،، یقرب یقرب وراج   وراج ،، یئوشسابل یئوشسابل نیشام   نیشام ،، لاچخی لاچخی ،، روتینام روتینام ،، نویزیولت نویزیولت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 132 13

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

6322113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قباطم  یکشزپ  تازیهجت  ملق  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092416000510 زاین :  هرامش 

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیتپا ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   PPM-FX7-V1.0 لدم  ECG-RESP-SPO2-NIBP لماش یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

اپاص - ناریااص
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  هرامش 07152112713  اب  یلیمکت  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112704-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6322195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم   - ید یا  لا  چنیا  نویزولت 65  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000311 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپ یکلام  یاقآ   06153507283 یگنهامه تهج  سانشراک  سامت  هرامشدشاب  یم  تسویپ  هب  یتساوخرد  مالقا  الاک و  دیرخ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507776-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2 142 14

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم  - - یدید یایا   لالا   چنیا   چنیا   6565 نویزولت   نویزولت ناونع : : ناونع 2 152 15

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6322217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هک  یلدم  نامه  آمتح  آمتح.ربتعم  یتناراگ  اب  تسویپ  لیاف  رد  رظن  دروم  تاصخشم  اب  هنایار  هاگتسد   25 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک یراذگ  تمیق  نیمات و  هدش  هتشاذگ 

1101092132000027 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  1931B لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 25 دادعت : 

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

زادعب تخادرپ  لحم و  رد  لیوحت  هدننک و  نیمات  هدهع  رب  اه  هنیزه  یمامت.تسویپ  لیاف  رد  رظن  دروم  یالاک.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک یراذگ  راب  هدز و  تمیق  زج  هب  زج  تروص  هب  ار  روتکاف  شیپ  آنمض.دریگیم  ماجنا  رظان  دات 

7616613783 یتسپ :  دک  یسراف ،  ناملس  نابایخ  شبن  .زابرس  نابایخ  .نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31950040-091  ، 33317056-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33342142-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هکهک   یلدم   یلدم نامه   نامه آمتح   آمتح آمتح.ربتعم   آمتح.ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   رظن   رظن دروم   دروم تاصخشم   تاصخشم اباب   هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد   2525 ناونع : : ناونع
.دینک .دینک یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق وو   نیمات   نیمات هدش   هدش هتشاذگ   هتشاذگ

2 162 16

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6322244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000188 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لاکساپ یتراجت  مان  نیچ  هدنزاس  روشک   Alvand لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

گنوسماس  1510MP لدم  in 15 زیاس رادرنویت   LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

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

تسویپ ینف  تاصخشم  لیاف.تسا  هدنشورف  هدهعب  تیریدم  ات  لمح  هنیزه.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - روتینام سیک و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09163065459 .تسا

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 2 172 17
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نادابآ یدرونایرد  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6322262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات ابو  ررقم  خیرات  ردو  تسویپ  قبط  سانجا  هیلک  دشاب  یم  هناماس  رد  تبث  تهج  هدش  هتفرگ  یاهدک  تسا  رکذ  هب  مزال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درگ یم  لطاب  عوجرم  تروصنیا  رد  سانشراک  دحاو 

1101001396000104 زاین :  هرامش 
نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
ادرف یروآ  نف  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ZENBOOK UX534FTC لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

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

SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Sili 8000 لدم دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هبعج 20 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
ناراک کین  نامیپ  یزادرپ  هداد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   DELL WYSE هدنزاس عجرم   DELL یتراجت مان   Wyse 5470 لدم  ALL IN ONE هنایار الاک :  مان 

ناربات
هاگتسد 20 دادعت : 

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

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لحم  رد  هریغو  یتناراگ  یاه  هنیزه  زاین و  تروص  ردژاتنم  لقنو  لمح  یربراب  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244124-061  ، 53244419-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ALL IN ONEALL IN ONE  هنایار هنایار دیلک -  -  دیلک هحفص   هحفص پات - - پات بلبل   هارمه   هارمه هنایار   هنایار - - LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 2 182 18

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

6322456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 " دوش یراذگ  تمیق  یتساوخرد  لدم  طقف  تسویپ "-  لیاف  قباطم  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب  یلک  تمیق 

1201001549000273 زاین :  هرامش 
کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 " دوش یراذگ  تمیق  یتساوخرد  لدم  طقف  تسویپ "-  لیاف  قباطم  روتینام  دیرخ  - 
دشابیم ینف  دحاو  دات  هب  طونم  ههامکی و  هیوست  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ  دوش -  یراذگراب  یلک  تمیق 

دشابیم هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 
یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 " دوش یراذگ  تمیق  یتساوخرد  لدم  طقف  تسویپ "-  لیاف  قباطم  روتینام  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ینف  دحاو  دات  هب  طونم  ههامکی و  هیوست  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ  دوش -  یراذگراب  یلک  تمیق 

دشابیم هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

پوکسا6320326 تمیق و  داهنشیپ  گرب  قبط  یرون  ویارد  - سوام دربیک و  - دراه - سیک روتینام - دیرخ 
یتسویپ طیارش  یراک و 

هحفص 162) روتینام  ( روتینام

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

6320564LCD روتینام اب  یرادا  هحفص 162)هنایار  روتینام  ( روتینام

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

هنایار6320572 دیلک  هحفص  سوام -  - روتینام هحفص 162)سیک -  روتینام  ( روتینام

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

...روتینامو6320574 هاگتسد  8 هحفص 162)رتویپماک روتینام  ( روتینام

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

6320577LCD روتینام اب  یرادا  هحفص 162)هنایار  روتینام  ( روتینام

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

.دشاب6320678 یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  تاصخشم  اب  چنیا  روتینام 22   256ssd کسید هحفص 162)دراه  روتینام  ( روتینام

روتینام روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 192 19

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

6320775ALL IN ONE هنایار پات -  بل  هارمه  هنایار  - LED روتینام دیلک - هحفص 162)هحفص  روتینام  ( روتینام

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

6320866in 26 یگنر  LCD هحفص 162)روتینام روتینام  ( روتینام

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

لاووئدیو6321115 روتینام  هحفص 74)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

تسویپ6321319 تسیل  قبط  اکیرمآ  گولانآ  گیلهنگم  یا  هبرقع  راشف  فالتخا  هحفص 162)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6321414( دشاب یم  یتسویپ  کرادم  رد  دیرخ  تاصخشم   ) روتینام تاقلعتم و  هحفص 162)سیک و  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6321425 هنایار 22  روتینام  هنایار  هحفص 162)سیک  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6321543 لیاف  رد  لماک  تاصخشم  یلخاد  هحفص 94)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکشزپ6321807 هحفص 162)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6321833( سکپ متسیس  ) یصیخشت هحفص 162)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6321859Gplus چنیا روتینام 22   DDR3 یناریا هحفص 162)مر  روتینام  ( روتینام

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

یسرپ و6321926 وتا  ، یزاگ روامس  ، یقرب وراج  ، یئوشسابل نیشام  ، لاچخی ، روتینام ، نویزیولت دیرخ 
یراوید تعاس 

هحفص 162) روتینام  ( روتینام

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

6321941HD لوف دنمشوه  ریغ  چنیا  هحفص 74)نویزیولت 50  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

رتویپماک6322021 هحفص 136)تاعطق  رورس  ( رورس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتایح6322113 مئالع  روتینام  هحفص 162)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6322195 قباطم   - ید یا  لا  چنیا  هحفص 162)نویزولت 65  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

آمتح6322217 آمتح.ربتعم  یتناراگ  اب  تسویپ  لیاف  رد  رظن  دروم  تاصخشم  اب  هنایار  هاگتسد   25
.دینک یراذگ  تمیق  نیمات و  هدش  هتشاذگ  تسویپ  لیاف  رد  هک  یلدم  نامه 

هحفص 162) روتینام  ( روتینام

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتینام6322244 هحفص 162)سیک و  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6322262ALL IN ONE هنایار دیلک -  هحفص  پات - بل  هارمه  هنایار  - LED هحفص 162)روتینام روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6322269NVR هاگتسد تهج   HDMI یجورخ تروپ   8 هحفص 94)لوژام هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگتسد6322329 هکبش -  چیئوس  باه  یسم -  یداه  سنج  یا  هتشر  تشه  هکبش  لباک  دیرخ : 
رنکسا دروبیک -  سوام -  هنایار -  سیک  روتینام -  رتنیرپ -  سکف و  هراکدنچ 

هحفص 49) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتینام6322456 هحفص 162)دیرخ  روتینام  ( روتینام

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم6320367 نیبرود  یزاس  هریخذ  هحفص 94)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم6320410 هحفص 94)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هدنتسرف6320588 هدنریگ و  سلریاو  ددع و NVR و  دادعت 32  هب  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود 
رابنا

هحفص 94) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم6320786 متسیس  هحفص 94)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم6320789 متسیس  هحفص 94)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هکبش6321529 تحت  هتسبرادم  هحفص 94)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسب6321654 رادم  نیبرود  هحفص 94)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم6321759 یریوصت  هحفص 94)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم6321780 یریوصت  هحفص 94)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم6321794 یریوصت  هحفص 94)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تازیهجت6321800 هیلک  اب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 94)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم6321804 یریوصت  هحفص 94)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم6321820 یریوصت  هحفص 94)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم6321830 نیبرود  ددع  34 هحفص 94)بصن هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم6322305 یاه  نیبرود  بصن  هحفص 94)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یریوصت6320622 هناماس  هحفص 6)گنیروتینوم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " 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

دنجریب6320405 یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاترپ  هناماس  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم6320410 هحفص 94)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رد6320578 ینابیتش  هئارا پـ هکبش و  تازیهجت  اه و  راز  ـ فا تخس  ینابیتشپ  یرادهگ ، روما نـ ماجنا 
اهرورس یور  رب  ، اه متسیس  یتایلمع  یربهار و  یرازفا ، مرن  فلتخ  یاه مـ هنی  ـ مز

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

بو6320584 یحارط  ناونع   DVD رازفا مرن  هحفص 15)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تراک6320827 یلیابوم  ژراش  طبار  هاگتسد  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  یزاس  هدایپ  یحارط ، 
یرازفا مرن  یرازفا و  تخس  یدنورهش 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تساوخرد6320932 هب  .تسویپ  لیاف  قباطم  قیرح  مالعا  تازیهجت  بصن  دیرخ و  لماش  تایلمع 
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  دشاب  راک  ترجا  سانجا و  تمیق  مالعا  دقاف  هک  ییاه 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قباطم6321025 رازفا  مرن  یروتارپا  شزومآ  نژرو R500 و  هب  لویناه   BMS متسیس رازفا  مرن  ءاقترا 
 . تسویپ لیاف  حرش 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لاوریاف6321212 هاگتسد  یرازفا  مرن  سنسیال  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رود6321331 هار  زا  تئارق  تیریدم و  لنپ  ناونع  رازفا  مرن  هتسب  هنایار -  یرازفا  تخس  لفق 
- هشقن میسرت  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  یرازفا - تخس  لفق  هارمه  هب   CD دنمشوه یاهروتنک 

...و

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هربراک6321793 هکبش 45  تحت   ESET ENDPOINT SECURITY هحفص 15)لوسنک یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لیبموتا6321957 تراسخ  دحاو  یارب  ( pc-based) یرازفا مرن  یهد ) تبون  ) فص تیریدم  هناماس 
همیب

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یمومع6322250 طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرا  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هحفص 129)هیهت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تعاس6322294 تکرش  رازفا  هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

دروارب6322373 قباطم  یریوصت  تراظن  نیبرود  یاه  هناماس  هب  طوبرم  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ 
یتسویپ

هحفص 94) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تالحم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6321948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  طیارش و  قبط  نشکجورپ  وئدیو  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005125000066 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  تالحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  تکرش  زا  ابیشوت   p9 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

تالحم رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا زا  مالعتسا ، طیارش  لوبق  مدع  تروص  رد.دوش  یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  هگرب  دقاف  تاداهنشیپ  هب   . دشاب یم  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  هگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.دامن  یراددوخ  تمیق  داهنشیپ 

3781646479 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  یور  هب  ور  یروهمج  نابایخ  تالحم ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43230351-086  ، 43230360-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43223737-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 220220
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسدرک هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6322264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ناتسدرک هاگشناد  یسدنهم  هدکشناد  تهج   MX5503600ML لدم ویکنب  روتکژورپ  وئدیو  هاگتسد   23 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060022000116 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یسایش دوعسم  هدنزاس  عجرم  ویکنب  یتراجت  مان   ms 506 لدم یرادا  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 23 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617715175 یتسپ :  دک  یتسپ 416 ،  قودنص  نارادساپ  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33624025-087  ، 33664600-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33624004-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتکژورپ6321948 هحفص 187)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتکژورپ6322264 وئدیو  هاگتسد  هحفص 187)23  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( 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

لاووئدیو6321115 روتینام  هحفص 74)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد   2323 ناونع : : ناونع 22 122 1
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