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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 17

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   66 هبنش   هبنش 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   309,440هکس , 000309,440 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما417,590417,590رالد تاراما مهرد   ,139مهرد 0 10139, 0 10

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   287,030هکس , 0 16287,030 , 0 ایلارتسا16 ایلارتسا رالد   356رالد ,400356 سیئوس400, سیئوس کنارف   559,600559,600کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,164هکس 000 , 000164, 000 , اداناک000 اداناک رالد   392رالد ,900392 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   139,380139,380لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 11هکس 1 , 000 , 0001 1 1 , 000 , وروی000 ژورن549,740549,740وروی ژورن نورک   50نورک ,60050 ,600

رایع رایع   1818 یالط   24,728یالط ,00024,728 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   نپاژ629,320629,320دنوپ نپاژ نینی   دصکی   386,870386دصکی ,870

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
((3030))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 113113))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 124 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 29  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 14  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 69

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

( یهگآ دادعت 1  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

( یهگآ دادعت 2  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 3  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 15  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 13  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

( یهگآ دادعت 9  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 27  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت یرادرهش  تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/48 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6327425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیوپ رواکیر  سنسیال  یزاس و  هریخذ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: https://business .tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

kums.ac.ir :: عبنم تعاس 15:00عبنم  - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6327903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رواگنک نارمچ  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   IT هکبش رازفا و  تخس  رازفا ، مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رواگنک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  ینیمخ ، ماما  نادیم  رواگنک ، اهب : مالعتسا  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد   :: سردآ سردآ

08348228118 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاهمتسیس6327473 تاعالطا و  یروانف  هزوح  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  یربهار  هژورپ  یراذگاو 
یریوصت تراظن 

هحفص 17) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شزادرپ6327656 یانبم  رب  ددبما  زمرق  غارچ  فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  دادعت 8  بصن  دیرخ و 
روهار سیلپ  هیدات  تفایرد  ریوصت و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

تنیوپ تنیوپ رواکیر   رواکیر سنسیال   سنسیال وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

ITIT هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس رازفا ، ، رازفا مرن   مرن تشادهگن   تشادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 22
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6327869 ( رادار ریوصت و  شزادرپ  تعرس (  تافلخت  تبث  هناماس  یارجا  هحفص 11)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2101168 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6327439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روما رد  سنمیز   PLC رلرتنک زا  هدافتسا  اب  هرامش 4  رالوب  یلرتنک  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن  تخاس ، نیمأت  یحارط  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دناسرب ماجنا  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  همشچرس  سم  عمتجم  یاه  یرگ  هتخیر  هاگشیالاپ و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.nicico.com www.dargah.nicico.comنفلت تیاسبو تیاسبو
www.sarcheshmeh.nicico.com

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون 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

6327580 :: 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

سنمیز سنمیز   PLCPLC  رلرتنک رلرتنک زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب     44 هرامش   هرامش رالوب   رالوب یلرتنک   یلرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن   بصن تخاس ، ، تخاس نیمأت   نیمأت یحارط   یحارط هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 33

اداون اداون یلتنب   یلتنب متسیس   متسیس یاه   یاه تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زاف 19 یبونج  سراپ  مهد  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرمود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6328119 :: هرازه هرازه :: 1401/12/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 TRICONEX SAFETY CONTROLSYSTEM SCHNEIDER ELECTRIC یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 37.000.000.000 

لایر نیمضت 1.850.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاف 19 مهد  هاگشیالاپ  سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیاس 2  هیولسع  هب  ناگنک  هداج  رتمولیک 20  ناگنک  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

02141934  - 07731466287 :: 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

یقرش ناجیابرذآ  زاگ  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

134-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

کرا  :: عبنم مودعبنم تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت نایچغای  دیهش  نامتخاس  یکینورتکلا  تظافح  یریوصت  گنیروتینام  قاتا  یارجا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 1/300/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هینبا  نامتخاس و  هیاپ 5  لقادح 

:: سردآ سردآ

041-34447089: راگنرود :34496274 و 041-34448095  نفلت  :: 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

TRICONEX SAFETY CONTROLSYSTEM SCHNEIDER ELECTRICTRICONEX SAFETY CONTROLSYSTEM SCHNEIDER ELECTRIC ناونع : : ناونع 55

یکینورتکلا یکینورتکلا تظافح   تظافح یریوصت   یریوصت گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   ، نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

88710036 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/11/27  زا   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناوج  :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6327287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر  رسمار و  قیرح  نالعا  متسیس  یکدی  تاعطق  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیلوا 55.000.000.000  دروآرب  غلبم 

 - لایر نیمضت 2.750.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رمحا لاله  نادیم  هب  هدیسرن  یناقلاط  راولب  یراس  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9  رازگ :  هصقانم   :: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6327241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشناوضر هدگنس  هب  تشزو  ریسم   uso هژورپ یرون  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3 ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ  هار  راهچ  تشر   :: سردآ سردآ

01332132330 :: نفلت :: www.tci.ir - gilan.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 77

usouso  هژورپ هژورپ یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا 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   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011125 - 05 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6327264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Automatic Transfer Switch (ATS  ) چیئوس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هنیزه کناب -  تسپ  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  دقن  هجو  ای  یکناب و  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 760.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد 

:: سردآ سردآ

نیمات هریجنز  دحاو   81718113 - 09128009692 :: 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

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14011109 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6327280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا ناتسا  تستویارد  تامدخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.700.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

81718555 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: m.alhouei@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Automatic  Transfer Switch (ATSAutomatic  Transfer Switch (ATS  ) ) چیئوس چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

تستویارد تستویارد تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/12/6  دانسا  تفایرد  نامز   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/12/9

یلم نایب   :: عبنم خروم 1401/12/20عبنم هبنش  زور  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6327652 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/21دکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 9   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و تاصخشم  اب  ار  دوخ  زاین  دروم  هداد "  زکرم  هکبش و  تخاسریز  یرازفا ،  تخس  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،  دراد "  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاکرادت هناماس  قیرط  زا  تاصقانم و  یرازگرب  نوناق  تاررقم  ساسا  رب  یا و  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  طیارش 

هناماس هاگرد  قیرط  زا  اهتکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  دیامن  هیهت  تلود  یکینورتکلا 
رد مان  تبث  لحارم  ، یلبق تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس ) ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت 

.دنزاس ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس 

یا و هنایار  یاه  هداد  هکبش  یاه "  هنیمز  رد  هبتر 1  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هیدیئات  یاراد  طیارش و  دجاو  یقوقح  صاخشا  هیلک  زا  اذل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دانسا تفایرد  هب  تبسن  ات  دیآ  یم  لمعب  توعد  ربتعم  اتفا  یهاوگ  رابتعا و  یاراد  تاعالطا  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  ینابیتشپ و  تامدخ  و "  یتارباخم " 

.دنیامن مادقا  هصقانم 
دوب دهاوخ  لایر  راک 13/500/000/000  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم 

، متشه هقبط  روشک ، کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هرامش 3  نامتخاس  رهش   ، کراپ یلامش  علض  شخب ،  ، ضایف دیهش  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  نارهت ،  :: سردآ سردآ
یهافر ینف و  تامدخ  ینابیتشپ   ، لک هرادا  هناخریبد 

شخب ضایف  نابایخ  رهش  کراپ  یلامش  علض  رد  عقاو  مراهچ  هقبط  روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  داتس  هرامش 3  نامتخاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب  لحم 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یفیک یبایزرا  مود -  تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1400/4ت 99 یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 11  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 12  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6327862 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  تعاس 12:15   - 1401/12/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییایرد  یاهلباک  یرون  ربیف  یبارخ  عفر  ینابیتشپ و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  270/000/000/000 دروارب : 

زاگ تفن و  کی  هبتر  ای  تاطابترا  لقادح 4  هبتر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   15/000/000 دیرخ : 

لایر   11/400/000/000 نیمضت : 
هام هس  رابتعا :  تدم 

هقبط 8 تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخدیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ   :: سردآ سردآ

1456 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88466779 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوخ دوخ زاین   زاین دروم   دروم هداد "  "  هداد زکرم   زکرم وو   هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز یرازفا ،  ،  یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ،  ،  سیورس ناونع : : ناونع 111 1

ییایرد ییایرد یاهلباک   یاهلباک یرون   یرون ربیف   ربیف یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا 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 124 ھحفص 10 
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هاشنامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6328101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DSLAM - MA 5616 هاگتسد دیرخ 44  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

37292138-37298444 :: نفلت :: www.tci.ir BK.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تنیوپ6327425 رواکیر  سنسیال  یزاس و  هریخذ  هاگتسد  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6327903IT هکبش رازفا و  تخس  رازفا ، مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مج یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  ود  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PJS-40117004 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6327602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاسلج نلاس  لاو  وئدیو  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 27 یوجنگ  یماظن  نابایخ   ، روپسابع دیهش  نابایخ  نارهت  تاداهنشیپ  لیوحت  تهج  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: JPCOMPLEX.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

DSLAM -  MA 5616DSLAM -  MA 5616 هاگتسد   هاگتسد دیرخ  4444   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

تاسلج تاسلج نلاس   نلاس لاو   لاو وئدیو   وئدیو نیمأت   نیمأت 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 124 ھحفص 11 
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سیدرپ دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001098000116 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:30هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:30عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6327252 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فداصترپ زیخهثداح و  طاقن  ینمیا  تازیهجت  مئالع و  ولبات ، صقاون  عفر  لیمکت و  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سیدرپ  دیدج  رهش  رهمنکسم  یاهزاف 

سیدرپ  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیدرپ دیدج  رهش  رهمنکسم  یاهزاف  فداصترپ  زیخهثداح و  طاقن  ینمیا  تازیهجت  مئالع و  ولبات ، صقاون  عفر  لیمکت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,640,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشابیم  خروم 1402/01/16  هبنشراهچ  زور  تعاس 11:00  ب و ج " فلا ،  " یاهتکاپ ییاشگزاب  نامز  نیمضت :  تاحیضوت 
11:00 تعاس : 1402/03/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نابایخ مایپ ، نابایخ  یلامش ، نیدرورف  نابایخ  تلادع ، نادیم  کی ، زاف  سیدرپ ، دیدج  رهش   ، 1658135441 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.سیدرپ دیدج  رهش  نارمع  تکرش  نارمع ،

:: 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

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

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

2001095005000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6327257 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم  دهشم  رهش  حطس  یرارطضا  قرب  نیمات  نزکمشچ و  یهدنامرف و  غارچ  تازیهجت  ریمعت  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سدقم  دهشم  رهش  حطس  یرارطضا  قرب  نیمات  نزکمشچ و  یهدنامرف و  غارچ  تازیهجت  ریمعت  یرادهگن و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
20,573,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,028,650,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرهش کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هناخریبد  لیوحت  هصقانم  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  تسیاب  یم  راک  عاجرا  دنیآرف  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ  سدقم  دهشم 
14:30 تعاس : 1402/03/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهم رهم نکسم   نکسم یاهزاف   یاهزاف فداصترپ   فداصترپ وو   زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع ولبات ، ، ولبات صقاون   صقاون عفر   عفر وو   لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 1515

رهش رهش حطس   حطس یرارطضا   یرارطضا قرب   قرب نیمات   نیمات وو   نزنز   کمشچ   کمشچ وو   یهدنامرف   یهدنامرف غارچ   غارچ تازیهجت   تازیهجت ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 124 ھحفص 12 
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سیدرپ دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ر - 31-401-200 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/12/06هرامش هبنش  زور  تعاس 08:00  زا   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/12/10 هبنش  راهچ  زور  تعاس 16:30  ات 

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 16:30  ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/12/24 هبنشراهچ  زور  تعاس 16:00  ات  -  1401/12/24

6327266 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 11:00  یفیک  یبایزرا  دانسا  تکاپ   - 1401/12/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم هبنشراهچ  زور  تعاس 11:00  فلا ب و ج  یاهتکاپ  خروم 1401/12/27 - 

1402/01/16

باختنا هب  تبسن  سیدرپ  دیدج  رهش  نارمع  تکرش  هریدم  تأیه  خروم 1401/03/31  هرامش 885/05  هسلجتروص  دنب 7  ساسا  رب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنیامن مادقا  لیذ  حرش  هب  دانسا  یراذگراب  لیمکت و  تفایرد  تهج  ددرگیم  توعد  طیارش  دجاو  یاهتکرش  ناراکنامیپ و  زا  اذل  .دیامن  مادقا  طیارش  دجاو  راکنامیپ 

سیدرپ دیدج  رهش  رهم  نکسم  یاهزاف  فداصت  رپ  زیخ و  هثداح  طاقن  ینمیا  تازیهجت  مئالع و  ولبات  صقاون  عفر  لیمکت و  عوضوم  - 
یسمش  هام  نامیپ 3  تدم 

لایر  520788,000,000: هیلوا دروآرب  غلبم 

لایر  نیمضت 2,640,000,000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  یوس  زا  هرداص  هیاپ 5  لقادح  یاراد  دناب  هار و  هتشر  تیلاعف  زوجم 

بسک زا  سپ  هدش و  یفیک  یبایزرا  ادتبا  نارگ  هصقانم  .تسا  لایر  نویلیم  کی  داتس 1,000,000  هناماس  زا  هصقانم  دانسا  یفیک و  یبایزرا  دانسا  دیرخ  هنیزه 
دنیامنیم تکرش  هصقانم  یدعب  لحارم  رد  یفیک  یبایزرا  دنیآرف  رد  زایتما 60  لقادح 

دیدج رهش  نارمع  تکرش  نارمع  نابایخ  مایپ  نابایخ  یلامش  نیدرورف  نابایخ  تلادع  نادیم  کی  زاف  سیدرپ  دیدج  رهش  رازگ  هصقانم  هاگتسد  یناشن   :: سردآ سردآ
سیدرپ

یلخاد 266  74902 :: 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

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

ناوخارف دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6327275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیخ هثداح  طاقن  تاقلعتم  هیاپ و  هارمه  هب  لیردراگ  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  39,116,415,000: دروآرب غلبم  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهم رهم نکسم   نکسم یاهزاف   یاهزاف فداصت   فداصت رپرپ   وو   زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع ولبات   ولبات صقاون   صقاون عفر   عفر وو   لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 1717

زیخ زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن تاقلعتم   تاقلعتم وو   هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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رهش نیهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094734000078 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6327656 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  قبط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش  نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ  تاصخشم  قبط  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
80,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 5,450,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هیمطاف نادیم  رهش  نیهاش   ، 8316613111 یتسپ :  دک  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  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

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6327843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رد  یرارطضا  قرب  نیمأت  نزکمشچ و  یهدنامرف و  غارچ  تازیهجت  ریمعت  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروراب 20/573/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت یمسرنفلت همانزور  رد  یهگآ  نیا  دامن  هعجارم   www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو
www.rrk.ir سردآ هب 

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روهار روهار سیلپ   سیلپ هیدات   هیدات تفایرد   تفایرد وو   ریوصت   ریوصت شزادرپ   شزادرپ یانبم   یانبم ربرب   ددبما   ددبما زمرق   زمرق غارچ   غارچ فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس هاگتسد   هاگتسد   88 دادعت   دادعت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یرارطضا   یرارطضا قرب   قرب نیمأت   نیمأت وو   نزکمشچ   نزکمشچ وو   یهدنامرف   یهدنامرف غارچ   غارچ تازیهجت   تازیهجت ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2020

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

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

2001093651000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6327869 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم  دانسا و  تسویپ  هب  دور  خرس  رهش  رد  رادار )  ریوصت و  شزادرپ  تعرس (  تافلخت  تبث  هناماس  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  دورخرس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

راک حرش  الاک و  تاصخشم  تسویپ  هب  اهب  تسرهف  نودب  تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,820,613,500 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

راهب 27 شبن  راهب  نابایخ  دور  خرس   ، 4631339787 یتسپ :  دک  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  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

 ( ( رادار رادار وو   ریوصت   ریوصت شزادرپ   شزادرپ تعرس (  (  تعرس تافلخت   تافلخت تبث   تبث هناماس   هناماس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 124 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qypx46yfefz2s?user=37505&ntc=6327869
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6327869?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

یرس  1401/41 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 14  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو ذغاک   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 14  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328756 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 8   - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   13 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ورگرس ناگونس -  ناجونم -  روحم  هینبا  یکاخ و  تایلمع  -1

تفریج  ناتسرهش  هقدنفسا  شخب  دابآ  مودپ  هیئوطقرق -  امنبآ  ثادحا  هیئورانک +  روحم  لیمکت  -2
تفریج ناتسرهش  هقدنفسا  شخب  نیشآ  دابآ -  سابع  روحم  لیمکت  -3

تفریج  ناتسرهش  هزوح  حطس  ییاتسور  یاههار  تلافسآ  یزاسریز و  تایلمع  - 4
جیتوگ  گان -  کشمر -  ییاتسور  هار  ثادحا  لیمکت  -5

تفریج  ناتسرهش  ناوضر  ناتسهد  رد  عقاو  ناجیم  یاتسور  هار  ثادحا  لیمکت و  - 6
بونجرابدور ناتسرهش  ییاتکم  دابآ  دیعس  یکروپ و  دابآ  جات  ییاتسور  یاهروحم  لیمکت  - 7

رابدور ناتسرهش  داهرف  لیم  میهاربا -  هاچ  روحم  ینف  هینبا  لیمکت  -8
زرام  لبق  یاه  هشنارت  لیمکت  هارمه  هب  رتمولیک 2000  ات  زاگمن  هب  هعلق  نیار  روحم  ینف  هینبا  یکاخ و  تایلمع  یارجا  -9

جونف جنگ -  هعلق  تفاب و  تفریج -  یاهروحم  رد  لیس  یرالسا  یتظافح  تلافسآ  تایلمع  یارجا  -10
دیبسالگ  گنر ،  ، دیرخ یشک  طخ  تراظن  اه و  هتشون  طخ  یقفا و  مئالع  یئزج و  ود  / مرگ / درس یشک  طخ  -11

یلصفم یسرجوین  ینتب  ظافح  بصن  لمح و  هیهت  - 12
یکوراز یامنبآ  دیرب  هیدار و  یجورخ و  توش  حالصا  یزاسزاب و  ریمعت و  -13

یهگا  لصا  رد  جردنم  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام هس  رابتعا  تدم 

هرامش 2  یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک  هداج  رتمولیک 5  تفریج -   :: سردآ سردآ
نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

:: 03443317523و 1456 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

حطس حطس ییاتسور   ییاتسور یاههار   یاههار تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسریز   یزاسریز تایلمع   تایلمع -- روحم روحم لیمکت   لیمکت  - - روحم روحم هینبا   هینبا وو   یکاخ   یکاخ تایلمع   تایلمع -- 11 لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   1313 ناونع : : ناونع
 - - یاهروحم یاهروحم ردرد   لیس   لیس یرالسا   یرالسا یتظافح   یتظافح تلافسآ   تلافسآ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا  - - روحم روحم ینف   ینف هینبا   هینبا لیمکت   لیمکت  - - ییاتسور ییاتسور هار   هار ثادحا   ثادحا لیمکت   لیمکت  - - ناتسرهش ناتسرهش هزوح   هزوح
ینتب ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت   هیهت  - - دیبسالگ دیبسالگ گنر ، ، گنر  ، ، دیرخ دیرخ یشک   یشک طخطخ   تراظن   تراظن وو   اهاه   هتشون   هتشون طخطخ   وو   یقفا   یقفا مئالع   مئالع وو   یئزج   یئزج ودود   // مرگ مرگ // درس درس یشک   یشک طخطخ  

یامنبآ یامنبآ دیرب   دیرب وو   هیدار   هیدار وو   یجورخ   یجورخ توش   توش حالصا   حالصا وو   یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت  - - یلصفم یلصفم یسرجوین   یسرجوین

2222
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6328051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6327473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

یسمش  هام  دادرارق 12  تدم 
لایر دروآرب 40.000.000.000 

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

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

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

8585 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش   1616 یدالوف   یدالوف هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2323

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف هزوح   هزوح یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یربهار   یربهار هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2424

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

یفیک یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20010-1402000103 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 16  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 16  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6327637 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 9   - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح  کینورتکلا  تظافح  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  22/390/000/000 دروارب : 

لایر  1/119/500/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهنامیپ روما  زربلا  ناتسا  زاگ  تکرش   6  ، تیبرت یوربور  گنهرف   ، نابایخ نواعت  راولب  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا   :: سردآ سردآ

02634187144 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02633520868 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

تبون یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  هصقانم  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا

1401/12/06 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/11-22 م ن یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  زور  تعاس 17:00  ات   1401/12/6)

ناهیک  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 17:00  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6327760 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 9:00  سار   - 1401/12/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت  یرادهگن و  سیورس   ، تاریمعت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  12: هژورپ تدم 

لایر  73.400.000.000 دروآرب :  غلبم 

هتشر رد  هبتر 5  لقادح  ندوب  اراد  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 3.670.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زا ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد   4 تاعالطا - ) لدابت  یاضف  تینما   ) اتفا همانیهاوگ  ندوب  اراد  حالصیذ -  عجارم  زا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و 

 - یعامتجا هافر  راک و  هرادا 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط - هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ

7-33322051  - 07731667002 :: نفلت :: www.setadiran.ir Sajarnew.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسارح تسارح کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هعسوت   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس  ، ، تاریمعت تاریمعت ناونع : : ناونع 2626
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دابآدیز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005803000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1402/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6327874 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه نیبرود  یاه  هیاپ  یاه  نویسادنف  یارجا  و  تسویپ )  تسیل  قبط  دابآدیز (  رهش  حطس  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابآدیز  رهش  حطس  یتراظن 

نامرک  ناتسا  دابادیز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتراظت یاه  نیبرود  یاه  نویسادنف  یارجا  تسویپ و  تسیل  قبط  دابآدیز  رهش  حطس  یاظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هیاپ نویسادنف  یارجا  تمیق  هرامش 2  مرف  نآ و  بصن  تازیهجت و  تسیل  یراذگ  تمیق  تهج  هرامش 1  دراد  دوجو  تمیق  داهنشیپ  مرف   3 دابآدیز (  رهش  حطس 
ءاضما و رهم و  دانسا  مامت  نینچمه  و  ددرگ .  یراذگراب  هناماس  رد  لک  عمج  نینچمه  تمیق و  ود  یلک  عمج  هرامش 3  تمیق  مرف  یتراظن و  یاه  نیبرود  یاه 

یم  تسویپ  دادرارق  سیون  شی  هصقانم و  رد  تکرش  طیارش  دشاب و  یم  تسویپ  اه  دروآرب  اه و  هشقن  لازوپورپ و  ددرگ و  یراذگراب 
26,352,393,639 یلام :  دروآرب 

لایر   1,317,619,682 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1317619682 %= 5 (* 271993639+26080400000  : ) نیمضت تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1402/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دابآدیز یرادرهش  نامتخاس  یا  هنماخ  هللا  تیآ  نابایخ  دابآدیز  رهش  ناجریس   ، 7837119545 یتسپ :  دک  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ع / 1401/73 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328229 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عمتجم هتسب  رادم  یاهنیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  دیرخ  یحارط ، هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت یزکرم  رتفد  هناخریبد  ای  عمتجم  تالماعم  نویسیمک  رتفد  لحم  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: GEG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

عمتجم عمتجم هتسب   هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یحارط ، ، یحارط هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2828

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   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

7033 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمریب  :: عبنم :: 1401/12/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  متفه  هاگشیالاپ  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر نیمضت 253/935/198/006  غلبم 

لایر نیمضت 11/100/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت 92 : اهنامیپ هرادا  یرلاگ   ، نامتخاس متفه   ، هاگشیالاپ یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هیولسع  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ
077-31311091

92-07731311091 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شزادرپ6327656 یانبم  رب  ددبما  زمرق  غارچ  فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  دادعت 8  بصن  دیرخ و 
روهار سیلپ  هیدات  تفایرد  ریوصت و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6327869 ( رادار ریوصت و  شزادرپ  تعرس (  تافلخت  تبث  هناماس  یارجا  هحفص 11)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکینورتکلا6328255 تظافح  یریوصت  گنیروتینام  قاتا  یارجا  هحفص 6)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2929
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لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6327220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - هربراک سنسیال 750  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001004000023 زاین :  هرامش 

روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - هربراک سنسیال 750  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1487673486 یتسپ :  دک  یبرغ ،  شرآ  شبن  راشفا  دیرف  یدرگتسد خ  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22275199-021  ، 22904766-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22262019-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6327854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

corporate-sd هخسن هلاس  کی  یروضح  ینابیتشپ  تنرتنیا و  هکبش  رد  ربراک  هدافتسا 400 یارب  شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091432000254 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سالیگ  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یا  هقلح  باق 1  لاس  رابتعا 1  تدم  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

corporate-sd هخسن هلاس  کی  یروضح  ینابیتشپ  تنرتنیا و  هکبش  رد  ربراک  هدافتسا 400 یارب  شیوداپ  سوریو  یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5611581334 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743880-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743781-045 :: 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   750750 سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3030

ربراک ربراک 400400 هدافتسا   هدافتسا یارب   یارب شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6328765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  اب  ربارب  تقرس  مالعا  ریگدزد  متسیس  تازیهجت  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005301000482 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  برغ  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
ریژآ یزکرم  هدننک  هضرع  عجرم  ریژآ  یزکرم  هدنزاس  عجرم  گناب  یتراجت  مان   Bang-2576 لدم  zone 128 تقرس مالعا  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ اضما  رهم و  ) دشاب یم  یمازلا  تسویپ  تادنتسم  هارمهب  اهب  مالعتسا  گرب  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1388784851 یتسپ :  دک  یبرغ ،  مکی  نابایخ  رهم  خسار  اضریلع  دیهش  نابایخ  کلملا  لامک  نادیم  یزکرم  رسنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44508332-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44508332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تقرس تقرس مالعا   مالعا ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 3232
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ناتسزوخ یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6327742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101000231000120 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33770006-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770045-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا یامد   یامد رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  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 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

6327779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض یاه  لیاف  لیذ و  تاحیضوت  هبًافطل   - *** تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  روتینام 2700  رتاو  موف  هاگتسد  دیرخ 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
*** دوش تقد 

1101091845000048 زاین :  هرامش 
دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یمرب ناراک  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   M.O.N 2700 لدم یتسد  موف  بآ و  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

 - دماجنا یم  لوط  هب  یراک  زور  دودح 40  یلام  رابتعا  نیمات  .دشابیم  لدم 2700   foam fixed fire water monitor یتساوخرد یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تفرگ دهاوخ  تروص  تکرش  نیا  ینف  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ 

 : یتسپ دک  دورهاش ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش   تفن  نابایخ  نهآ  هار  هار  هس  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3617783164

32332048-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337572-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تقد تقد همیمض   همیمض یاه   یاه لیاف   لیاف وو   لیذ   لیذ تاحیضوت   تاحیضوت هبًافطل   هبًافطل  - ***  - *** تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   27002700 روتینام   روتینام رتاو   رتاو موف   موف هاگتسد   هاگتسد   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
*** *** دوش دوش
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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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6327939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  .رسکلپ  یتلام  کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000628 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا هعسوت  ناماگشیپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   AN3300-02 لدم تاطابترا  دیدج و  لسن  یاه  هکبش  دربراک   DSLAM رسکلپ یتلام  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  تفن  ترازو  تسارح  تسیل  رد  تیوضع 

.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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم .رسکلپ   .رسکلپ یتلام   یتلام کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 3535
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راوک تشوگ و  عمتجم  یاه  هاگتسیا  یجورخ  یاهرکیرب  رود  هار  زا  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000817 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هاگتسیا 2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

افطل.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  نتشاذگ.دیئامرف  لصاح  سامت  اینردیح  سدنهم  یاقآ  هرامش 09171270924  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337119-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عمتجم عمتجم یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا یجورخ   یجورخ یاهرکیرب   یاهرکیرب رود   رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 3636
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشمو کرادمو  دانسا  ساسا  رب  نادمه  RDC زکرم رد   3 ریالم تسپ  یزاس  نیالنآ  یارب  تارباخمو  اداکسا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ 

1101001218000516 زاین :  هرامش 
رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایسآ کینورتکلا  نالیم  هدنزاس  عجرم   1600x2100x600 mm زیاس  V 220-110 ژاتلو گنیروتینام  لرتنک و  دربراک   M-SDP01 لدم اداکسا  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 
ایسآ کینورتکلا  نالیم  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 1 دادعت : 
1402/02/13 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسپ تسپ یزاس   یزاس نیالنآ   نیالنآ یارب   یارب تارباخم   تارباخم وو   اداکسا   اداکسا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737
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نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6328211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتظافح متسیس  یسمل  دپ  یک  هارمه  هب  گنیروتینام  رادشه  عیمجت  رویسر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000388 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
انرب تعنص  ماهرف  هدننک  هضرع  عجرم  انرب  تعنص  ماهرف  هدنزاس  عجرم   S-125 لدم میس  یب  یجنسرظن  متسیس  دپ  یک  هدنریگ و  تس  الاک :  مان 

تس 149 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

روشک رواخ  جوم  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم  متسیس  گنیروتینام  تیاس  یتراجت  مان   FNJ-MS-01 لدم یتارباخم  متسیس  کرباس  گنیروتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
رواخ جوم  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  تمیق  مالعا  زا  لبق  افطل  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61032236-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یتعیرش  قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SHPGM-618-2686 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6328341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RTD تراک نیمات  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

یتظافح یتظافح متسیس   متسیس یسمل   یسمل دپدپ   یکیک   هارمه   هارمه هبهب   گنیروتینام   گنیروتینام رادشه   رادشه عیمجت   عیمجت رویسر   رویسر ناونع : : ناونع 3838

RTDRTD  تراک تراک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3939
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6328344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکشر  CGS هاگتسیا یساش  یارجا  حالصا و  لیمکت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000261 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تراظن هاگتسد  یوس  زا  لایر  ینادیم 924.600.000  دروآرب  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33478887-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: 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  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناکشر ناکشر   CGSCGS هاگتسیا   هاگتسیا یساش   یساش یارجا   یارجا وو   حالصا   حالصا لیمکت ، ، لیمکت ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 124 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xpvftg62ehep3?user=37505&ntc=6328344
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6328344?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک تابساحم  ناوید   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6327813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط.و هناخ  روتوم  زاگ  قیرح  ءافطاو   Est-3 لدم قیرح  مالعا  متسیس  یرادهگنو  سیورس  دراد  رظن  رد  روشک  تابساحم  ناوید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپو  هناماس  رد  تسویپ  همان 

1101003070000092 زاین :  هرامش 
روشک تابساحم  ناوید  هدننک :  رازگرب 

تالیهست یبیکرت  ینابیتشپ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

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

همان قبط..و  هناخ  روتوم   fM200 زاگ قیرح  ءافطاو   Est-3 لدم قیرح  مالعا  متسیس  یرادهگنو  سیورس  دراد  رظن  رد  روشک  تابساحم  ناوید   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپو  تلود  داتس  هناماس  رد  تسویپ 

1435763871 یتسپ :  دک  پ2 ،  یقرش -  لیزرب  یاهتنا خ  کنو - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81406234-021  ، 88889943-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81406231-021 :: 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

ناتسدرا هبعش  یعامتجا  نیمات   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6327910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناخ هناخ روتوم   روتوم زاگ   زاگ قیرح   قیرح ءافطاو   ءافطاو   Est-3Est-3 لدم   لدم قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4141

رورس رورس کرکر   وو   یرطاب   یرطاب کرکر   ردرد   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رورس کر  یرطاب و  کر  رد  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091473000004 زاین :  هرامش 

ناتسدرا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا تسلا  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  . INIM Co هدنزاس عجرم   IS0020RE لدم نامتخاس  جراخ  فراعتم  قیرح  مالعا  رشلف  ریژآ  الاک :  مان 

ایوپ
ددع 1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
سیدرپ متسیس  ایاس  هدننک  هضرع  عجرم   HUNSEC یتراجت مان   S0723 لدم رطخ  مالعا  یتراک  میس  هدننک  نفلت  الاک :  مان 

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

وفسنارت ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  امد  یریگ  هزادنا  دربراک   combiwell لدم هعطق  جنس  ترارح  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
طاباس یرطاب  کت  هدننک  هضرع  عجرم  یرطاب  کت  یتراجت  مان   kg 17/7 نتراک  A 70 نایرج تدش   V 12 ژاتلو  TB70FJ یدیسا ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

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

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   SLR-835HW لدم یکیتسالپ  سنج  یترارح  یدود و  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

عبرمرتم 10 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

ناتسدرا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8381815614 یتسپ :  دک  سردم ،  سردم خ  نادیم  ناتسدرا  ناتسدرا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54244073-031  ، 54244063-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54244074-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هبعش 5  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6327930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هبعش  سا  یپ  وی  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  لیمکت  یتایلمع  همانرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092217000023 زاین :  هرامش 

ناهفصا جنپ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ قبط  ) .دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  راک و  یبایزرا  هبعش  زا  دیدزاب  یط  راک  یارجا  زا  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یم زیراو  یمسر  باسحتروص  رد  هدش  جرد  باسح  هرامش  هب  ارجا  زا  یراک  زور  زا 10  سپ  روتکاف  غلبم  هدیدرگ و  داقعنا  نیفرط  نیب  دادرارق  راک  یارجا  زا  شیپ 

.ددرگ

8175785651 یتسپ :  دک  یبرغ ،  رظن  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36278391-031  ، 36278847-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274486-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ ناتسرهش  یروانف  تاقیقحت و  یشزومآ ، تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6328008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرحءافطا نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092693000095 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  ناتسرهش  یروانف  تاقیقحت و  یشزومآ   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهاوگ هدوب و  ینمیا  تیحالص  یاراددیابراکنامیپ  ) نایامرفراک ، یراکنامیپ ینمیا  تیحالص  / دوش یرازگراب  زیر  هب  روتکاف  شیپ  تمیق و  زیلانآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  یعطق  هطوبرم  رادرب  هرهب  تراظن و  هاگتسد  دات  زا  سپ  ییاهن  تخادرپ  / دشاب هدومن  ذخا  ارراک  هرادا  ینمیا  هرود  ندنارذگدات 

6313833177 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  یوربور  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53263048-061  ، 53265363-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53262618-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساسا یپیپ   ویوی   وو   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4343

قیرحءافطا قیرحءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4444

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

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

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

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

6328052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ یراذگراب  هدش و  رپ  تقد  هب  مالعتسا  مرف  درادناتسا ،  تیفیک  اب  یناشنشتآ ،  یاهلوسپک  سیورس  وژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001553000036 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ییایمیش یاه  هدروارف  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

راک لک  1 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هدش و  رپ  تقد  هب  مالعتسا  مرف  درادناتسا ،  تیفیک  اب  یناشنشتآ ،  یاهلوسپک  سیورس  وژراش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174835118 یتسپ :  دک  مجنپ ،  نابایخ  یوربور  هیریما  یوک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37811070-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37814443-031 :: 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   2929 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6327282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشنشتآ یناشنشتآ یاهلوسپک   یاهلوسپک سیورس   سیورس وو   ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 4545

 ( ( ییویدار ییویدار هدنریگ   هدنریگ کرکر -  -  لباک -  -  لباک میسیب -  -  میسیب گنیجیپ (  (  گنیجیپ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ دیرخ  تساوخرد  حرش  قباطم  گنیجیپ  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001486 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
میسیب الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/29 زاین :  خیرات 
ییویدار هدنریگ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1402/01/29 زاین :  خیرات 

( دناب  ) وگدنلب الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1402/01/29 زاین :  خیرات 
( رورس کر   ) یرتویپماک کر  یازجا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/29 زاین :  خیرات 

یسم لباک  الاک :  مان 
رتم 100 دادعت : 

1402/01/29 زاین :  خیرات 
نفلت لانیمرت  سکاب  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1402/01/29 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6327314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتور مدوم و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001067000452 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرش هناماس  راهب  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   2011L لدم هنایار  هکبش  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TAINET هدنزاس عجرم   TAINET یتراجت مان   G.SHDSL GNTU-764-102 لدم هنایار  لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 
موس جوم  تاطابترا  رکتبم 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یراذگ  تمیق  هب  مادقا  تسویپ  طیارش  ساسا  رب  افطل  تسا  هدیدرگ  یراذگراب  تسویپ  لیاف  رد  الاک  دیرخ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناتسا  یموب  هدنشورف  اب  دیرخ  تیولوا  دشاب - یم  هباشم  اهدک  ناریا  زا  یضعب 

7155615555 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  تسپ ، نابایخ  سردم ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37250001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250002-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانرتسکا لانرتسکا مدوم   مدوم -- هنایار هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6327434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006127 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصبدیرخ.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  دات  مدعای  دات  تروص  رد  لمح  هنیزه   . تسیمازلا داتس  هناماسرد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6327490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتفه ود  هیوست.هیدات  هب  زاین.ددرگ  جرد  یلک  یراذگتمیق  دوش و  هعلاطم.یتسویپ  لیاف  رد  لماک  تاحیضوت.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ.لیوحت  دات و  زا  سپ 

1101090614001689 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 45 قمع  U 9 عافترا ورو  حرط   in 19 درادناتسا اب  هنایار  تازیهجت  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

زا سپ  هتفه  ود  هیوست  .IT دحاو دات  هب  زاین.ددرگ  جرد  یلک  یراذگتمیق  دوش و  هعلاطم.یتسویپ  لیاف  رد  لماک  تاحیضوت.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  زاین  خیرات  هب.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ.لیوحت  دات و 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش رتور   رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

هنایار هنایار تازیهجت   تازیهجت کرکر   ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6327521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس کی  تن  رتنیا  کرتشا  ینابیتشپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003135000365 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دروارب  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134737815 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  تیاده  عطاقت  نیطسلف  نابایخ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32355099-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32303522-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق یرادرهش  زبس  یاضف  اهکراپ و  نامزاس   :: 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 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

6327523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع کی  : Huawei e5785-330 TD-LTE 4.5G لمح لباق  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093929000058 زاین :  هرامش 

نیوزق یرادرهش  زبس  یاضف  اهکراپ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HUAWEI-D-LINK هدنزاس عجرم   OEJNET یتراجت مان  لدم 4200   LTE Wireless 3G-4G اتید مدوم  الاک :  مان 

اه هداج  کینورتکلا  باقع 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

: دشابیم ریز  حرش  هب  تساوخرد  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددع کی  : Huawei e5785-330 TD-LTE 4.5G لمح لباق  مدوم 

3419743139 یتسپ :  دک  نیوزق ،  یرادرهش  زبس  یاضف  اه و  کراپ  نامزاس  باون  عطاقت  یلعوب  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227006-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33228048-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنتن رتنیا   رتنیا کارتشا   کارتشا ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

.ددع .ددع کیکی   : : Huawei e5785-330 TD-LTE 4.5GHuawei e5785-330 TD-LTE 4.5G لمح   لمح لباق   لباق مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 5151
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6327551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدیدرگ تسویپ  تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  هکبش  چیوس   3176810385 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا

1101093202001278 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   24TCL+2960 لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 5252
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6327675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   - راولد هبعش  یلحم  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030687000076 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشی  /\ تسا مزال  دشاب  یم  همیمض  مالعتسا  طیارش  طوبرم و   LOM رهشوب /  لک  هرادا  راولد  - ردنب  یعامتجا  نیمات  هبعش  یلحم  هکبش  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن  روآ  دهعت  اضما  رهم و  هب  روهمم  دانسا  هیلک  تسا  یوروضو  مزال  ناگدنهد 

دشاب یم  یموب  نایرجم  اب  تیولوا 

7513934871 یتسپ :  دک  یدهلا ،  تنب  ناتسرامیب  بنج  ماما  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5232131-0773  ، 32541628-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26587888-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کدنرپ 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 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6327683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کدنرپ رهش  حطس  رد  یرونربیف  هکبش  تایلمع  یارجا  یراذگ و  هلول  یرافح و  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005968000015 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  دابا ) میحر  ) کدنرپ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  5000 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

هیدنرز رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یرورض  تسویپ  مالعتسا  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3771813985 یتسپ :  دک  کدنرپ ،  یرادرهش  ( - جع ) رصعیلو راولب  - کدنرپ رهش  - هیدنرز ناتسرهش  - یزکرم ناتسا  هیدنرز ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45282929-086  ، 45282546-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45282400-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب رهشوب ناتسا   ناتسا یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات لکلک   هرادا   هرادا  - - راولد راولد هبعش   هبعش یلحم   یلحم هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5353

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یرونربیف   یرونربیف هکبش   هکبش تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   یراذگ   یراذگ هلول   هلول وو   یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5454
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: 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

6327761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنس  میظنت  زا  سپ  ههام  راهچ  تخادرپ   WS-C2960X-24TSL تروپ وکسیس 24  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لانیجروا الاک  تاحیضوت - ) قبط  هباشم (  دک  ناریا 

1101091057000659 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960X-24TS-LL لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنس  میظنت  زا  سپ  ههام  راهچ  تخادرپ   WS-C2960X-24TSL تروپ وکسیس 24  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لانیجروا الاک  تاحیضوت - ) قبط  هباشم (  دک  ناریا 

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022111-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( - ( - تاحیضوت تاحیضوت قبط   قبط هباشم (  (  هباشم دکدک   ناریا   ناریا دنس   دنس میظنت   میظنت زازا   سپسپ   ههام   ههام راهچ   راهچ تخادرپ   تخادرپ   WS-C2960X-24TSLWS-C2960X-24TSL تروپ   تروپ وکسیس  2424   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
لانیجروا لانیجروا الاک   الاک

5555
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ناجنسفر ناتسرهش  نادنز  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 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

6327799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 5 یرتم رتنیرپ 1.5و2و3 لباک  ددع -  جنپ  هکبش  تراک  ددع - هکبش 50 تکوس  ددع -  سوم 5  ددع -  دروبیک 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009012000039 زاین :  هرامش 

ناجنسفر نادنز  هدننک :  رازگرب 
نامرک ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  طسوت  ههام  3 لقادح تخادرپزاب  نادنز و  لیوحت  مالقا  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  5 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7718136199 یتسپ :  دک  هداز ،  ریصب  ناتسرنه  بنج  سراف  جیلخ  هار  گرزب  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34354666-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34354777-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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 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

6327810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

8M دناب یانهپ  اب  طاقن  نیا  نیب  یلخاد  هکبش  دناب 16M و  یاننهپ  اب  ناتسا  لک  رد  هطقن  نیب 23  تنرتنیا  طابترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004184000020 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  نفلت 09335762817  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب  .دوش  هعلاطم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514869971 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  تیلضف خ  هار  راهچ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320865-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320865-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ لباک   لباک هکبش -  -  هکبش تراک   تراک هکبش   - - هکبش تکوس   تکوس سوم -  -  سوم دروبیک   - - دروبیک ناونع : : ناونع 5656

88 MM  دناب دناب یانهپ   یانهپ اباب   طاقن   طاقن نیا   نیا نیب   نیب یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش وو     1616 MM  دناب دناب یاننهپ   یاننهپ اباب   ناتسا   ناتسا لکلک   ردرد   هطقن   هطقن نیب  2323   نیب تنرتنیا   تنرتنیا طابترا   طابترا ناونع : : ناونع 5757
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یزرواشک یاه  هدروآرف  یرهش و  لغاشم  یهدناماس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نامرک یرادرهش 

نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6327816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسیل  یراذگراب  رهم و  یراذگ و  تمیق  هب  فظوم  هدننک  نیمات  دشاب  یم  تسویپ  زاین  دروم  مالقا  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096708000003 زاین :  هرامش 

نامرک یرادرهش  یزرواشک  یاههدروارفو  یرهش  لغاشم  یهدناماس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تعنص  دزی  هدنزاس  عجرم   G45 لدم  m 30 عافترا یراهم  یتارباخم  لکد  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( هام کی  دودح  دنس (  لیمکت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  یم  نامرک  یرادرهش  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616648434 یتسپ :  دک  یرهش ،  لغاشم  یهدناماس  نامزاس  کوناخ 14 یادهش  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341141-034  ، 32755562-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32755561-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6327834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امتح رهظلادعب  تعاس 4  ات  تیاغل 12/07  خیرات 12/06  زا  هاگشناد  زکرم  هناخباتک  نامتخاس  متفه  هقبط  هکبش  ویسپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپو  دوش  ماجنا  دیدزاب 

1101094130000094 زاین :  هرامش 
ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

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

ییانب 09193800759 سدنهم  سامت  هرامشددرگ  همیمض  دیدزاب  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1794956333 یتسپ :  دک  ناریا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دالیم  جرب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86702351-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88622715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراهم یراهم یتارباخم   یتارباخم لکد   لکد ناونع : : ناونع 5858

هکبش هکبش ویسپ   ویسپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5959

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

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

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

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

6327860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** دوش لماک  هجوت  تقد و  تساوخرد  هب  8  * یشوگ یتارباخم و  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزور هیوست 45 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 
1101093823000522 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم   FAT-60-3516A-FXO لدم  SDH یرون لانیمرت  نیال  هاگتسد  دربراک   FXO هعطق تراک  الاک :  مان 

کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع 
ددع 3 دادعت : 

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

** دوش لماک  هجوت  تقد و  تساوخرد  هب  8  * یشوگ یتارباخم و  تراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور هیوست 45 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشوگ یشوگ وو   یتارباخم   یتارباخم تراک   تراک ناونع : : ناونع 6060

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  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6328076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  یمالعا  یاه  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط  سانجا  تسیل 

یلحم عبانم  طقف 
امیس ادص و  زکرم  لیوحت  لحم 

بصن نامز  زا  هام   12/ لیوحت نامز  زا  هام  یتنراگ 18 
1101095492000001 زاین :  هرامش 

نادابآ زکرم  یامیس  ادص و  هدننک :  رازگرب 
اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   48P-2960-POE لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نایسراپ غرمیس  نامراب  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   a 480 لدم  W 480 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   GB 16 تیفرظ  BLC7000 DDR2 RAM Management لدم  DDR2 مر الاک :  مان 

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

CHINA ELECTRONICS SHENZHEN COMPANY هدنزاس عجرم   NEXT یتراجت مان   TB 2 تیفرظ  HT 2DD لدم لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
سوواط رتویپماک  یدیلوت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318853111 یتسپ :  دک  نادابآ ،  زکرم  یامیس  ادص و  یبونج  هدراوب  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53228445-061  ، 53229506-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53222207-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانرتنیا لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه  - - DDR2DDR2 مرمر   هنایار - - هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم تروپ -  -  تروپ   4848 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک یرادناتسا   :: 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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6328147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادناتسا دیدج  نامتخاس  یرون ) ربیف  ) اتید هکبش  لیمکت  یارب  بصن  هارمه  هب  زایندروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000274000001 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

دادعت 251  ont - 1 - 
دادعت 26  patch panel - 2

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هژورپ  1 دادعت : 

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

دوش  هعلاطم  الماک  تسویپ  کرادم   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هدروآ  مالعتسا  خساپ  رد  کرادم  هیلک  دوش و  هعلاطم  امتح  تسویپ  رد  نایضاقتم  کرادمو  طیارش  *

09131988651 و 31282442 دامن لصاح  سامت  هداز  یدهم  یاقآ  اب  ماهبا  لاوس و  هنوگ  ره  تهج  * 

7614633445 یتسپ :  دک  نامرک ،  یرادناتسا  نارادساپ  نابایخ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232153-034  ، 32222223-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232153-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس یرون ) ) یرون ربیف   ربیف )) اتید اتید هکبش   هکبش لیمکت   لیمکت یارب   یارب بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   زایندروم   زایندروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف   core چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001045000187 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسازاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا رایس  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   IPBB لدم یتارباخم  متسیس  چیئوس  هعطق  طبار  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
رذآ زادرپ  تن  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   CRS-125-24G-1S-RM لدم رتویپماک  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   CRS 326 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

دشاب  همیمض  حرش  هب  تساوخرد  اب  قباطم  اقیقد  تسیابیم  الاک  دشابیم و  هباشم  الاک  دک   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دشابیم  یمازلا  فیدر  ره  یارب  ینف  لماک  تاصخشم  جرد  روتکاف و  شیپ  هئارا  - 

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

33453844-023  ، 22453844-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22853485-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخوس فرصم  یزاس  هنیهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6328252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون یرون ربیف   ربیف   corecore چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6363

 ..  .. وو هکبش   هکبش تراک   تراک یرومم -  -  یرومم شلف   شلف نوفورکیم -  -  نوفورکیم اباب   تستس   دهده   تروپ -  -  تروپ   55 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6464
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عون دنشاب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  مالقا  ددرگ و  لاسرا  هدش  مالعا  یراجت  ناشن  تاصخشم و  قباطم  دیاب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ دیق  مالعتسا  رد  زین  یتناراگ 

1101001113000038 زاین :  هرامش 
تخوس فرصم  یزاس  هنیهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزیا یرتویپماک  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DGS-1005A لدم تروپ  هکبش 5  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TL-WN821NC لدم هنایار   USB میس یب  هکبش  تراک  الاک :  مان 

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

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   LOGITECH یتراجت مان   USB Headset H390 000406-981 لدم نوفورکیم  اب  تس  ده  الاک :  مان 
گنژاوآ هدننک  هضرع 

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

ناتابکا تراجت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   SANDISK یتراجت مان   SDCZ33-032G-B35 لدم  GB 32 تیفرظ  crozer fit یرومم شلف  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
متسیس جوم  زیر  تکرش  زا   CRYSTAL یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 50  یطوق   MB 700 تیفرظ ماخ   CD الاک :  مان 

یطوق 20 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

طابترا هرازه  نارهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSTON یتراجت مان   GB DDR 4 لدم  GB 4 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
نایدوعسم لامج  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   KINGSTON یتراجت مان   DDR3 لدم  GB 4 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نایدوعسم لامج  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   KINGSTON یتراجت مان   DDR3 لدم  GB 2 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
ایرآ دنرپ  رهپس  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   KINGSTON یتراجت مان  لدم 800   GB 2 تیفرظ  DDR2 مر الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ADATA هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SU630 لدم  GB 240 تیفرظ هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد زین  یتناراگ  عون  دنشاب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  مالقا  ددرگ و  لاسرا  تسویپ  رد  هدش  مالعا  یراجت  ناشن  تاصخشم و  قباطم  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یزیزع  سدنهم  یاقآ  هرامش 88604801-021  اب  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  .ددرگ  دیق  مالعتسا 

1991813941 یتسپ :  دک  کالپ 23 ،  یقرش  روشناد  نابایخ  یلامش  زاریش  نابایخ  اردصالم  نایایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88604760-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88604829-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ریالم یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6328289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هاجنپ   car6 لباک صوصخم  هکبش  تکوس  - رتم هاجنپ  دصیس و   cat6 هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن تقد  تسویپ  تساوخرد  گرب  هلماعم و  طیارش  هب 

1101050160000391 زاین :  هرامش 
ریالم یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 305 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
رکتبم سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  کاترف  رکتبم  سراپ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   NETLAND یتراجت مان   SFTP لدم  CAT6 اتید هکبش  تکوس  الاک :  مان 

کاترف
ددع 50 دادعت : 

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

تاصخشم اب  روتکاف  شیپ  امتح.تسا  هناماس  رد  دیرخ  دنیآرف  لیمکت  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هزور  تخادرپ.تسا 20  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09186108044 یمتاح سدنهم  نفلت.تسا  هدنشورف  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  الاک  لاسرا  هنیزه.دامن  یرازگراب  لماک 

6571864885 یتسپ :  دک  یضرغ ،  رتکد  ناتسرامیب  توبن  راولب  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346660-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33346660-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد گرب   گرب وو   هلماعم   هلماعم طیارش   طیارش هبهب   ددع   ددع هاجنپ   هاجنپ   car6car6 لباک   لباک صوصخم   صوصخم هکبش   هکبش تکوس   تکوس -- رتم رتم هاجنپ   هاجنپ وو   دصیس   دصیس   cat6cat6 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع
دامن دامن تقد   تقد تسویپ   تسویپ

6565
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داباهم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوجم یاراد  یقوقحو  یقیقح  دارفا  زا  یتسویپ  طیارش  قباطم  ناتسرامیب  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000247000205 زاین :  هرامش 

داباهم نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دوشیم دقع  دادرارقو  همان  تنامض  - تسا یمازلا  یتسویپ  طیارش  یاهدنب  هیلک  تیاعر  - ددرگ یراذگراب  زوجم  - ددرگ یراذگراب  رهم و  طیارش  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دش دهاوخ  فذح  مالعتسا  رود  زا  یتساوخرد  طیارش  تیاعر  مدع  تروصرد 

 : یتسپ دک  داباهم ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یبونج  علض  روپ  هللادبع  دیهش  راولب  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5913754841

42226277-044  ، 42223500-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42226464-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666
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زربلا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورفزا سپ  تامدخو  یمسر  همان  تنامضاب   CCR2004-16g-2s لدم +  کیتورکیم  رتور  هاگتسد  کی  هب  زاین  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عالطا 09123029845 تهج  ( هدنشورف هدهعب  لیوحت  ) ربتعم

1101005294000020 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   CCR1036 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دراد زاین  ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ  یمسر و  همان  تنامض  اب   CCR2004-16g-2s لدم +  کیتورکیم  رتور  هاگتسد  کی  هب  زاین  لک  هرادا  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عالطا 09123029845 تهج  هدنشورف ) هدهعب  لیوحت  )

3149779484 یتسپ :  دک  تیبرت ،  نابایخ  یرادا  تیاس  یناقلاط  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32547431-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32547431-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: 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 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

6328552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتورکیم کیتورکیم رتور   رتور هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 6767

هکبش هکبش لاوریاف   لاوریاف  -  - LCDLCD  روتینام روتینام تروپ -  -  تروپ   88 لانرتنیا   لانرتنیا هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هدوب و تسویپ  لیاف  ساسا  رب  سانشراک و  یسررب  تست و  زا  سپ  تاعطق  .دشاب  ربتعم  همان  تنامض  یتناراگ و  یاراد  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  الاک  لاسرا 

1101004376000011 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

انیس هنایار  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CISCO ROUTER 1941/K9 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
AEE یتراجت مان   207AE لدم لاتیجید  مک  بو  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هکبش ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTI ANALAYZER یتراجت مان   FAZ-300F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
بونج

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

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب الاک  لاسرا  هدوب و  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  سانشراک و  یسررب  تست و  زا  سپ  تاعطق  .دشاب  ربتعم  همان  تنامض  یتناراگ و  یاراد  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع 

9817643318 یتسپ :  دک  مایخ ،  نادیم  مایخ -  نابایخ  نادهاز - نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33412496-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33413360-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق یتیاده  ییوکن  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6328619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090857000360 زاین :  هرامش 

مق یناقرف  یتیاده  ییوکنینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاهلباک  یدیلوت  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف  نفلت  دربراک   2x0/6 mm^2 عطقم حطس   PVC ینوفیآ یتارباخم  لباک  الاک :  مان 

لمآ
رتم 500 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
رهبا لباک  میس و  تکرش  زا   mm^2 400 عطقم حطس   V 450-750 ژاتلو ناشفا  همین  یسم 400  قرب  میس  الاک :  مان 

فالک 800 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ 4. همیمض  تساوخرد  هگرب  قبط  روتکاف  شیپ  دشابیم 3. ههام  شش  تخادرپ  دشابیم 2. هباشم  دک  ناریا  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یسدنهم  ماظن  هیدات  درادناتسا و  ناشن  یاراد  سنج  دشابیم 6. همیمض  تساوخرد  دشابیم 5. هدننک 

سامت 09198531863 هرامش 

3715873355 یتسپ :  دک  یناقرف ،  یتیاده  یئوکن  ناتسرامیب  یناقلاط -  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118272-025  ، 37118254-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37211071-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک ناونع : : ناونع 6969

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

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

6328623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چئیوس مدوم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001279 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HUAWEI-D-LINK هدنزاس عجرم   OEJNET یتراجت مان  لدم 4200   LTE Wireless 3G-4G اتید مدوم  الاک :  مان 
اه هداج  کینورتکلا  باقع 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

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

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چئیوس چئیوس وو   مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6328762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یب نا  لا  لباترپ و  نتنا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000497 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   IDIRECT یتراجت مان   GHZ 12/75-10/70 سناکرف  LNB UNIVERSAL KU BAND لدم یجورخ  کت  هراوهام  ینیمز  هدنریگ  الاک :  مان 

یاپ هزاس  هعسوت 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
وات نیهب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   TAGRA هدنزاس عجرم   Tagra KAD-VHF لدم  VHF دناب سالگربیاف  یهاگتسیا  نتنآ  الاک :  مان 

ریبدت
ددع 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

22166077 ینف : دحاو  یدروهاش 22166414  یلام : رومام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رابنا  ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  تامدخ و  یتناراگ و 
.دشاب یم  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب  تس و  یمازلا  روتکاف  شیپ 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

ناوخ6327346 کالپ  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  تاعطق ، هحفص 56)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هبعج6327642 هیذغت -  عبنم  نوفورکیم -  هیاپ  هکبش -  چوس  یتینما -  نیبرود  کسید -  دراه 
میسقت

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ربراک6327854 هدافتسا 400 یارب  شیوداپ  سوریو  هحفص 20)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبیب نانا   لالا   وو   لباترپ   لباترپ نتنا   نتنا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6327369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.لباز ناتسرهش  رد  مالعتسا  رد  تسویپ  تاصخشم  اب  یرهش  نویزیولت  هاگتسد  کی  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004410000112 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یوسوم سایلا  دمحمدیس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MRLED یتراجت مان   outdoor لدم  3072x3840 mm زیاس  LED یرهش نویزیولت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/02/14 زاین :  خیرات 

لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلک انمض.دوب  دهاوخ  تخادرپ  لباق  هطوبرم  سانشراک  دات  اب  لباز و  رهش  لحم  رد  بصن  الاک و  لیوحت  زا  سپ  دقن و  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ناتسا  یموب  ناگدننک  تکرشاب  تیولوا  .دشابیم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  لحم  رد  بصن  تخاس و  ریز  یزاس  هداما  لمح و  ییاجباج  یاه  هنیزه 

دک ناتسچولب ،  ناتسیس و  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  ریت _  تفه  نابایخ  ربنلق _  دیهش  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816658798 یتسپ : 

33417162-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33417164-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت هاگتسد   هاگتسد کیکی   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6328541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  رد  جردنم  دافم  قبط  تروص 2*1  هب  چنیا  داعبا 55  رد  لاو  وئدیو  هاگتسد  دادعت 2  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تامازلا نارمه 

1101001017000826 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   X554UN2 لدم  in 55 زیاس لاو  وئدیو  رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

ینف دات  زا  سپ  دیرخ  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ییاجباجو  لمح  هنیزه  دشابیم -  یراذگ  تمیق  تهج  افرص " تسا و  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  فذح  هلزنم  هب  دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا  مدع  تسیمازلا - روتکافشیپ  لاسرا  دریذپیم -  تروص  کناب  نیا  سانشراک 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاو لاو وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد   22 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6327221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز ناتسا  یرادهار  کمن  نت  لمح 2600  هیهت و  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003273000427 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6327346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  ینف و  تامازلا  قبط  ناوخ  کالپ  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  تاعطق ، دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000595 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
تسویپ دادرارق  ینف و  تامازلا  قبط  ناوخ  کالپ  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  تاعطق ، دیرخ  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1402/04/15 زاین :  خیرات 
لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لومشم باسحتروص  لک.دشاب  یم  یمازلا  طبترم  یراک  هموزر  لاسرا  تمیق و  هئارا  زا  لبق  هزورپ  زا  دیدزاب.دوش  یم  ماجنا  دادرارق  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناروگ 09111554077 میهاربا  .دوش  یم  یعامتجا  نیمات  باسح  اصافم  هئارا 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43133755-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادهار یرادهار کمن   کمن نتنت     26002600 لمح   لمح وو   هیهت   هیهت یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 7474

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تاعطق ، ، تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6327361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت یلودج و  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005045000012 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  ناهفسناد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کاترف زورفا  هنیگنر  هدننک  هضرع  عجرم  زورفا  گنر  یتراجت  مان   kg 25 بلح یلودج  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

بلح 32 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

کاترف زورفا  هنیگنر  هدننک  هضرع  عجرم  زورفا  گنر  یتراجت  مان   kg 250 هکشب دیفس  یئزج  کت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 4 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
ماف یمیش  نموه  هدننک  هضرع  عجرم  لیمج  یتراجت  مان   kg 25 نلاگ  J112 گنر دک  درز  یلودج  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

نلاگ 32 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

گنر 701 دک  ناهفصا  گنر  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  گنر  ساملا  یتراجت  مان   kg 25 بلح دیفس  قارب  همین  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
بلح 40 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
ارهز نیئوب  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هباشم  تروص  هب  قوف  یباختنا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  داتس  هناماس  رد  هدش  یراذگراب  یاه  تساوخرد  قبط  زاین  دروم  یاهالاک 

3458164674 یتسپ :  دک  ناهفسناد ،  یرادرهش  ناهفسناد -  ارهز ،  نیئوب  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34533230-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34533440-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت وو   یلودج   یلودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6327689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییولیک بلح 25  یدقن - تخادرپ  هوحن  دهشم - رد  لیوحت  قارب -  همین  یلودج  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091158000123 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ   kg 25 بلح یلودج 090  دیفس  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

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

امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ   kg 25 بلح یلودج 091  یبآ  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
بلح 4 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
ماف یمیش  نموه  هدننک  هضرع  عجرم  لیمج  یتراجت  مان   kg 25 نلاگ  J112 گنر دک  درز  یلودج  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

نلاگ 4 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ششوپ ناریفس  هدننک  هضرع  عجرم  تشهبیدرا  یتراجت  مان  یزلف  یطوق   Lit 25 مجح  op-2080-2 گنر دک  یجنران  یلودج  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
نیسای گنریس  ششوپ  ناریفس  هدنزاس  عجرم  نیسای  گنریس 

یطوق 8 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

لبس یمیش  نیرآ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   Lit 1 نلاگ ینغور  رنیت  الاک :  مان 
نلاگ 70 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دهشم رد  لیوحت  رتیل - رنیت 70  ولیک -  یلاقترپ 200  یجنران  یلودج  ولیک -  100 درز یلودج  ولیک - یبآ 100  یلودج  ولیک -  300 دیفس یلودج  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف تبث  دهشم و  رد  الاک  لیوحت  زا  سپ  هتفه  کی  تخادرپ  هوحن 

9177965673 یتسپ :  دک  ناروالد 7 ،  یودهم -  دیهش  نادیم  یزوریپ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38798366-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قارب قارب همین   همین یلودج   یلودج گنر   گنر ناونع : : ناونع 7777
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6327763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم تسیل و  قبط.هبترم  ترجا 500 / ددع 500 لیردراگ هیاپ  /500 ددع 70*16 هرهمو چیپ  /M16 هرهمو چیپ  ددع  4.000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ

1101001621000421 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  لیردراگ  دربراک   A110 لدم هرهم  چیپ و  ریگ و  هبرض  لیردراگ و  هیاپ  هحفص و  لماک  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

تاصخشم قبط  امتح.تسا  هدنشورفاب  تدوع  هنومن و  دات  لمح  هنیزه.لماک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 60 تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم تدوع  راب  لک  الاک  کی  دات  مدع  تروص  رد.تسیمازلا  یلغش  طبترم  کرادمو  روتکافشیپ  هئارا.دوش  یراذگ  تمیق  یتساوخرد 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51003310-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هردمرگ 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 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

6327933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  ربارب  یراباگ  هاگتسدکی  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005638000056 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  هردمرگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  شیوپ  ناهار  نارمع  نیسدنهم  هدنزاس  عجرم  یعبرم  رتم  یدنب  هتسب  دقاف  یزلف  لیطتسم  یتاعالطا  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

شیوپ ناهار  نارمع  نیسدنهم 
عبرم رتم  1 دادعت : 

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

یتسویپ تاصخشم  ربارب  یراباگ  هاگتسدکی  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3163944447 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  هردمرگ  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36101201-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36105710-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرهم هرهم وو   چیپ   چیپ وو   ریگ   ریگ هبرض   هبرض وو   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ وو   هحفص   هحفص لماک   لماک تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 7878

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم ربارب   ربارب یراباگ   یراباگ هاگتسدکی   هاگتسدکی بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7979
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  یزاسرهش ، هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( یمایم دورهاش و   ) نانمس ناتسا  قرش 

نانمس ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6327993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یتسویپ کرادم  قبط  یبیلص  یولبات  ( دیرخ  ) هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004616000016 زاین :  هرامش 

یمایم یزاسرهش  هار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  شیوپ  ناهار  نارمع  نیسدنهم  هدنزاس  عجرم  یعبرم  رتم  یدنب  هتسب  دقاف  یزلف  لیطتسم  یتاعالطا  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

شیوپ ناهار  نارمع  نیسدنهم 
عبرم رتم  1 دادعت : 

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

 . درادن تخادرپ  شیپ  تخادرپ  هب  یمازلا  امرفراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یراذگراب  هناماسرد  اضما و  رهم و  یتسویپ  کرادم 

3631613548 یتسپ :  دک  یمایم ،  ناتسرهش  یربارت  هار و  هرادا  قرب -  هرادا  بنج  (ع -) اضر ماما  راولب  یمایم -  یمایم ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622260-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622643-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط یبیلص   یبیلص یولبات   یولبات (( دیرخ دیرخ  ) ) هیهت هیهت ناونع : : ناونع 8080
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ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6328343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  رتم  رد 1/8  داعبا 3  هب  ولبات  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000297 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین هتسر  رد  دیاب  امتح  هدننک  نیمات  صصخت.دشاب  یم  یرجم  هدهع  هب  بصن  هب  طوبرم  لیاسو  تالآ و  قاری  یمامت  دیرخ  بصن و  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاؤس 09198317420 هنوگره  تروص  رد   . ددرگ یم  فذح  هدننک  نیمات  تروصنیا  ریغ  رد  یراذگراب  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  ، دشاب یتساوخرد 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6328451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ههام (  هس  تخادرپ  یتسویپ  تسیل  قبط  رادشه  متسیس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000656 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32628040-0663  ، 32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم رتم   رتم   1/81/8 ردرد   داعبا  33   داعبا هبهب   ولبات   ولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 8181

(( تسا تسا هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه ههام (  (  ههام هسهس   تخادرپ   تخادرپ یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رادشه   رادشه متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8282
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ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6328458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( عوطقم تروص  هب   ) ولبات هیاپ  یزیمآ  گنر  تهج  دیفس  ینغور  گنر  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001173000160 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( عوطقم تروص  هب   ) ولبات هیاپ  یزیمآ  گنر  تهج  دیفس  ینغور  گنر  دیرخ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617615693 یتسپ :  دک  رفولین ،  هچوک  شبن  فیرعت - دیهش  خ   - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228761-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232750-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( عوطقم عوطقم تروص   تروص هبهب    ) ) ولبات ولبات هیاپ   هیاپ یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تهج   تهج دیفس   دیفس ینغور   ینغور گنر   گنر دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 8383
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هردمرخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6328503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتسویپ ( .  مالعتسا  مرف  ربارب  لودج .  ینغور  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092200000092 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  هردمرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یمیش کانور  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 20 یکیتسالپ لطس  یدنب  هتسب  عون  دیفس  لودج  گنر  الاک :  مان 

لطس 2,000 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

هملکیس یزاسگنر  هدننک  هضرع  عجرم  هملکیس  یزاسگنر  هدنزاس  عجرم  هملکیس  یتراجت  مان   kg 4 نلاگ زبس  لودج  گنر  الاک :  مان 
نلاگ 1,500 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  سوت  ناروآ  مان  یتراجت  مان   kg 22 یزلف بلح  گنر 21301051220  دک  لودج  صوصخم  یجنران  یدیکلآ  ینغور  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

سوت گنر  ناروآ  مان  یعیزوت  یدیلوت  ینواعت 
بلح 1,500 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
لبس یمیش  نیرآ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   Lit 20 نلاگ یروف  رنیت  الاک :  مان 

نلاگ 1,400 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

هردمرخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش همیمضو  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4571813147 یتسپ :  دک  هرد ،  مرخ  یرادرهش  ملعم  نادیم  شبن  ینیمخ  ماما  نابایخ  هردمرخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35531003-024  ، 35523377-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35524008-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنیت رنیت لودج .  .  لودج ینغور   ینغور گنر   گنر ناونع : : ناونع 8484
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هیمورا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باودنایم یرکاب  دیهش  یلاع  شزوما  زکرم  لیوحت  دشاب ) یم  هباشم  الاک  دک   ) یتسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000627 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باودنایم یرکاب  دیهش  یلاع  شزوما  زکرم  لیوحت  دشاب ) یم  هباشم  الاک  دک   ) یتسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  نیبرود و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هگارشم 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 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  رد  جردنم  تاصخشم  اب  رظن  دروم  یالاک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095574000031 زاین :  هرامش 

هگارشم یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412002102   90x35 cm داعبا  cm 5 عافترا ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 900 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

ریشمار رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هگارشم  رهش  رد  عقاو  نیمز  رتاهت  قیرط  زا  رظن  دروم  یالاک  نیمات  هنیزه  تخادرپ  ًاحیجرت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6387199339 یتسپ :  دک  هگارشم ،  یرادرهش  جع )  ) نامزلا بحاص  راولب  هگارشم  رهش  ریشمار ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43590183-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43590177-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باودنایم باودنایم یرکاب   یرکاب دیهش   دیهش یلاع   یلاع شزوما   شزوما زکرم   زکرم لیوحت   لیوحت دشاب ) ) دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک    ) ) یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8585

ینابایخ ینابایخ ریگ   ریگ تعرس   تعرس ناونع : : ناونع 8686

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 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ ، اه ناملا  ، اه هدرن  ، ینادیم یاهولبات  ، سوبوتا یاه  هاگتسیا  ، هدایپرباع لپ  ، اه U یزیمآ گنر  یارجادشابیم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش حطس  یا  هچوکرس  یاهولبات 

1101005785000154 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  هواس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

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

یاهولبات (، ددع 50) سوبوتا یاه  هاگتسیا  (، عبرمرتم 20000) هدایپرباع لپ  (، ددع 3000) اه U یزیمآ گنر  یارجادشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لیمکت  تسویپ  لودج  رهش  حطس  لوطرتم ) 7500) یا هچوکرس  یاهولبات  هیاپ  (، عبرمرتم 200) اه ناملا  (، عبرمرتم 1500) اه هدرن  (، ددع 100) ینادیم

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیاپ هیاپ ،، اهاه ناملا   ناملا ،، اهاه هدرن   هدرن ،، ینادیم ینادیم یاهولبات   یاهولبات ،، سوبوتا سوبوتا یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا ،، هدایپرباع هدایپرباع لپلپ   ،، اهاه UU  یزیمآ یزیمآ گنر   گنر یارجادشابیم   یارجادشابیم هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
رهش رهش حطس   حطس یایا   هچوکرس   هچوکرس یاهولبات   یاهولبات

8787

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

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

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

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

6327571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاحیضوت  قباطم  سراپنارهت  یدالوف  یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  الاک ، نیمأت  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000131 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا 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 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

6328066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض )  تاصخشم  قبط  تانبرک (  یلپ  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا راکنامیپ  اب  باهذ و  بایا  بصن و  لمح و  لیبق  زا  اه  هنیزه  مامت  - دشاب یم  یمازلا  دیدزاب 

1101001070000501 زاین :  هرامش 
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

09351392407 یزیورپ 85162846 -  یاقآ  یگنهامه  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162394-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: 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

یدالوف یدالوف یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن الاک ، ، الاک نیمأت   نیمأت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 8888

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6328463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرهچ صیخشت  هاگتسد  هارمه  هب  کرحتم  هگنل  اب 2  هریاد )  مین  ) ورک ییا  هشیش  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094094000066 زاین :  هرامش 

نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
لامش اهر  هشیش  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  اهر  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   1x1 m داعبا  mm 10 تماخض تیروکس  مخ  هشیش  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا  هیدات  تهج  تسویپ  اضما  رهم و  - 2

تسیمازلا روتکاف  شیپ  نتشاذگ  - 3

 : یتسپ دک  اذغ و ،  تنواعم  ناینالیگ -  هکیرا  رختسا  یوربور  ینایب - یوک  تمشح )  هار  راهچ  یتشهب (  دیهش  راولب  تشر - تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4194643785

33621408-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33621408-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرهچ هرهچ صیخشت   صیخشت هاگتسد   هاگتسد هارمه   هارمه هبهب   کرحتم   کرحتم هگنل   هگنل   22 اباب   هریاد )  )  هریاد مین   مین )) ورک ورک ییا   ییا هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 9090

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دکناریا 190/75/3k/l/50/1 سمس لدم  .تسویپ  ریوصت  قباطم   linear displacement sensor روسنس لاسرا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم 

1101093631005968 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزکرم رد  تاشورپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینامتخاس  کیتاموتا  یاهرد   ML29 لدم یطخ  روسنس  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/12/27 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ6327346 کالپ  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  تاعطق ، هحفص 56)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینامتخاس ینامتخاس کیتاموتا   کیتاموتا یاهرد   یاهرد   ML29ML29  لدم لدم یطخ   یطخ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 9191

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

6327514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  نیبرودددع  34 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093988000179 زاین :  هرامش 

ناریا ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
صیخرت وپرهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   QTUM یتراجت مان   E2042 لدم هتسبرادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 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

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم نیبرودددع   نیبرودددع 3434 ناونع : : ناونع 9292

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6327606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم و تمیق  تبث  زا  سپ  ار  یتسویپ  یاه  لیاف  افطل   - ناجنز یرادرهش  دنمشوه  یاه  عطاقت  یسیطانغم  یاه  پول  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامن یراذگراب  سپس  هدومن و  اضما 

1201005220000575 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدومن اضما  رهم و  تمیق  تبث  زا  سپ  ار  یتسویپ  یاه  لیاف  افطل  - یتسویپ یاه  لیاف  قبط  ناجنز  یرادرهش  دنمشوه  یاه  عطاقت  یسیطانغم  یاه  پول  یارجا  - 
.دیئامن یراذگراب  سپس  و 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
یتسویپ لیاف  قبط   1 دادعت : 

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

رهم تمیق  تبث  زا  سپ  ار  یتسویپ  یاه  لیاف  افطل  - یتسویپ یاه  لیاف  قبط  ناجنز  یرادرهش  دنمشوه  یاه  عطاقت  یسیطانغم  یاه  پول  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن یراذگراب  سپس  هدومن و  اضما  و 

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6327642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش یرادرهش دنمشوه   دنمشوه یاه   یاه عطاقت   عطاقت یسیطانغم   یسیطانغم یاه   یاه پول   پول یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9393

میسقت میسقت هبعج   هبعج هیذغت -  -  هیذغت عبنم   عبنم نوفورکیم -  -  نوفورکیم هیاپ   هیاپ هکبش -  -  هکبش چوس   چوس یتینما -  -  یتینما نیبرود   نیبرود کسید -  -  کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دوش هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف  افطل  .تسویپ  حرش  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004098000010 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کسید دراه  الاک :  مان 

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

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 13 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

نوفورکیم هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
هیذغت عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

میسقت هبعج  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمأت دأت ، مدع  تروص  رد  .ددرگ  دأت  لک  هرادا  تسارح  طسوت  بصن  زا  لبق  دشاب و  یتساوخرد  یالاک  حرش  اب  قباطم  دیاب  اهالاک  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهع  رب  بصن  لک و  هرادا  لحم  ات  لمح  یاه  هنیزه  یمامت  .دشاب  یم  لک  هرادا  تسارح  رظن  تیاعر  هب  مزلم  هدننک 

8817653481 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220235-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229090-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسیس و ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6327791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  حرش  هب  یبناج  تازیهجتو  هتسب  رادم  نیبرود  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005473000050 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-V3522 لدم ریغتم  زنل  لسکیپ و  اگم  تیفیک 5  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن لصاح  سامت  هرامش 09155437864 اب  ییازکل  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  دنناوتیم  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9813643556 یتسپ :  دک  نارگراثیا ،  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا   ، یدازآ نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33235697-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235694-054 :: 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

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   یبناج   یبناج تازیهجتو   تازیهجتو هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 9595

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

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

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

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

6327945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  بوغرم -  یناریا   DVR 5MP Channell تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ 
1101092113000972 زاین :  هرامش 

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
عجرم  TONIV هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TONIV یتراجت مان   DVR 8ch TO-D-3863-5MP لدم لاتیجید   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

یبجر یلع  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  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 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

6328130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  ددع - هتسب 5  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069001108 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدرگ تسویپ  ینف  تاصخشم  دراد - یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418911111 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  هار  سیلپ  زا  رت  ناپ  دنرم  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42266717-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید   DVRDVR شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

هدش هدش تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ددع - - ددع   55 هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهمناریا ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6328149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093963000145 زاین :  هرامش 

ناوارس رهمناریا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رتم 250 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
ناوارس رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهزترصن زادرپراک  .دشاب  یم  راد  تدم  تروصب  تخادرپ  زاب  ددرگ  یراذگ  تمیق  مالقا  یمامت  یتسویپ  لیاف  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09159559031

9951743684 یتسپ :  دک  رهمناریا ،  ناتسرامیب  سراف  جیلخ  بالقنا و  عطاقت   - بالقنا نابایخ  ناوارس  ناوارس ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31253000-054  ، 37623110-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37623110-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9898

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

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

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

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

6328277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  نیبرود  طبض و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001752 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نمیا یتراجت  مان   IAP.NB-V3222 لدم ریغتم  زنلو  لسکیپاگم  ود  تیفیک   FULL-HD هکبش تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ارآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

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

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9999

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هواس تیاس  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001020000104 زاین :  هرامش 

( ابتاس  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دننک یراذگراب  هناماس  رد  ار  ینف  تاصخشم  یتبث و  کرادم  دیاب  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب اتفا  اص  یتینما  یهاوگ  یاراد  اه  نیبرود  یمامت  اتفا و  یهاوگ  یاراد  دیاب  اهتکرش  هیلک 

 : یتسپ دک  تنواعم ،  نامتخاس  - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1468611387

88084688-021  ، 88084771-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88362157-021 :: 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

یرایتخب لاحم و  راهچ  یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تازیهجت  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000049000220 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   BC-600R لدم تباث  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818613111 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254804-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226919-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواس هواس تیاس   تیاس هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شزوما6328511 زکرم  لیوحت  دشاب ) یم  هباشم  الاک  دک   ) یتسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  نیبرود و 
باودنایم یرکاب  دیهش  یلاع 

هحفص 56) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6327514 قباطم  نیبرودددع  هحفص 69)34 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6327945  DVR شخپ طبض و  هاگتسد  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

هناخ6327813 روتوم  زاگ  قیرح  ءافطاو   Est-3 لدم قیرح  مالعا  متسیس  یرادهگنو  هحفص 29)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6327910 کر  یرطاب و  کر  رد  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 29)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ6327346 کالپ  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  تاعطق ، هحفص 56)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  " " 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

6327282 ( ییویدار هدنریگ  کر -  لباک -  میسیب -  گنیجیپ (  هحفص 33)متسیس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) 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

شزادرپ6327656 یانبم  رب  ددبما  زمرق  غارچ  فلخت  تبث  هناماس  هاگتسد  دادعت 8  بصن  دیرخ و 
روهار سیلپ  هیدات  تفایرد  ریوصت و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6327869 ( رادار ریوصت و  شزادرپ  تعرس (  تافلخت  تبث  هناماس  یارجا  هحفص 11)هیهت 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

6327869 ( رادار ریوصت و  شزادرپ  تعرس (  تافلخت  تبث  هناماس  یارجا  هحفص 11)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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

قیرح6327287 نالعا  متسیس  یکدی  تاعطق  هحفص 8)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هناخ6327813 روتوم  زاگ  قیرح  ءافطاو   Est-3 لدم قیرح  مالعا  متسیس  یرادهگنو  هحفص 29)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6327910 کر  یرطاب و  کر  رد  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 29)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سا6327930 یپ  وی  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  هحفص 29)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرحءافطا6328008 نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 29)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

تسارح6327637 کینورتکلا  تظافح  نیبرود  هحفص 17)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکینورتکلا6328255 تظافح  یریوصت  گنیروتینام  قاتا  یارجا  هحفص 6)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا6328266 تظافح  یاه  هحفص 17)هناماس  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 " ) " ) 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   11 دادعت   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

رورس6327910 کر  یرطاب و  کر  رد  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 29)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تقرس6328765 مالعا  ریگدزد  متسیس  تازیهجت  هحفص 20)تسیل  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ع )  ) یلع نینموملاریما  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسین ربتعم  یرگید  دنرب 

full hd یپوکسورتسیه ریوصت  متسیس 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1101093780000353 زاین :  هرامش 
لباز ع   یلع   نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   KARL STORZ هدنزاس عجرم   KARL STORZ یتراجت مان   Full HD لدم یکشزپ  یپوکسودنآ  نیبرود  الاک :  مان 
ابص بط  نایهار 

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

لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861979917 یتسپ :  دک  نادهاز ،  - لباز هداج  رتمولیک 3  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32240690-054  ، 32295118-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32295118-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6327514 قباطم  نیبرودددع  هحفص 69)34 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یکشزپ یکشزپ یپوکسودنآ   یپوکسودنآ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادرهش6327606 دنمشوه  یاه  عطاقت  یسیطانغم  یاه  پول  هحفص 69)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسارح6327637 کینورتکلا  تظافح  نیبرود  هحفص 17)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هبعج6327642 هیذغت -  عبنم  نوفورکیم -  هیاپ  هکبش -  چوس  یتینما -  نیبرود  کسید -  دراه 
میسقت

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6327760 یاه  نیبرود  هعسوت  یرادهگن و  سیورس   ، هحفص 17)تاریمعت هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6327791 لیاف  حرش  هب  یبناج  تازیهجتو  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 69)تساوخرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش6327874 حطس  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  هحفص 17)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدش6328130 تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  ددع - هتسب 5  رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6328149 رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6328229 رادم  یاهنیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  دیرخ  یحارط ، هژورپ  یراذگاو 
عمتجم

هحفص 17) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6328277 طبض و  هحفص 69)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هواس6328339 تیاس  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم6328475 تازیهجت  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شزوما6328511 زکرم  لیوحت  دشاب ) یم  هباشم  الاک  دک   ) یتسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  نیبرود و 
باودنایم یرکاب  دیهش  یلاع 

هحفص 56) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ6328690 یپوکسودنآ  هحفص 17)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  روتکژورپ  اتید  هاگتسد  پات و 4  پل  هاگتسد  دیرخ 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000171000052 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یداشر نیما  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نوسپا  یتراجت  مان   EH-TW5650 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

یناخترف یدارم  ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   LENOVO یتراجت مان   W2Y-500 لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591971349 یتسپ :  دک  شرورپ ،  شزومآ و  لک  هرادا  - لالقتسا غابراچ  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33222354-074  ، 33223121-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229311-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ اتید   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژورپ6328281 اتید  هاگتسد  پات و 4  پل  هاگتسد  هحفص 82)دیرخ 10  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید هاگتسد   هاگتسد   44 وو   پات   پات پلپل   هاگتسد   هاگتسد   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 124 ھحفص 82 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m4s6bymv37jgq?user=37505&ntc=6328281
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6328281?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هذیا ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6327223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهعرب ی لمح  هنیزه ی   / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   / یتسویپ تاصخشم  قبط  (nas  ) زاس هریخذ  هاگتسد  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوشیم عوجرم  دات  مدع  تروصرد  / تسا هدنشورف 

1101091736000082 زاین :  هرامش 
هذیا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناریا یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   HDS یتراجت مان   DKU-605-18 لدم یتعنص  هنایار  زاس  هریخذ  کسید  دراه  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

تسا هدنشورف  هدهعرب ی  لمح  هنیزه ی   / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   / یتسویپ تاصخشم  قبط  (nas  ) زاس هریخذ  هاگتسد  دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم عوجرم  دات  مدع  تروصرد   / دشاب دمیآ  ساسارب  تمیقو  دمیآ  تبث  یتسیاب  اهتکرش  /

6391835988 یتسپ :  دک  زاگ ،  هار  راهچ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  خ  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43631180-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

13631170-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یا  هلحرم  کی  لود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

011010404 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/12/6   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاس 10عبنم ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6327609 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد ناگدننک  نیمات  زا  دوخ  زاین  دروم  زاس  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/440/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1/500/000 دیرخ : 

دشاب  یم  هدنرب  هدهعرب  همانزور  یهگا  تبون  رشن 2  هنیزه 
تسیمازلا کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  ربتعم  تیحالص  مهانیهاوگ  نتشاد 

نارهت قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هناخریبد  هرادا  موس  هچوک  یاهتنا  رجفلاو  کرهش  یبونج  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.ir http://tenderنفلت تیاسبو تیاسبو
tavanir.org.ir http:/www.tbtb.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( nasnas  ) ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دراه   دراه ناونع : : ناونع 104104

زاس زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون 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

6328355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئامرف لصاح  سامت   64512030 رامشاب تشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروصرد  تسویپ  لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010064000066 زاین :  هرامش 

ترایز جح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457814566 یتسپ :  دک  ترایز ،  جح و  نامزاس  یکدور  شبن  یدازآ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64512235-021  ، 64511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66582130-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6328415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع جیرتراک 100   lto6.1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع جیرتراک 20   lto7.2
ددع جیرتراک 30   lto8.3

1101001554000598 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   MSL2024 1 LTO-4 Ultrium 1840 FC TP Lib لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 160 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22164910-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   یدنب   یدنب رکیپ   رکیپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 106106

هنایار هنایار زاس   زاس هریخذ   هریخذ جیرتراک -  -  جیرتراک ناونع : : ناونع 107107

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6327223(nas  ) زاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 82)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تنیوپ6327425 رواکیر  سنسیال  یزاس و  هریخذ  هاگتسد  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاس6327609 هریخذ  تازیهجت  هحفص 82)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6328355 هریخذ  هاگتسد  کی  یدنب  رکیپ  یزادنا و  هحفص 82)هار  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار6328415 زاس  هریخذ  هحفص 82)جیرتراک -  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6327354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: زا تسا  ترابع  یلصا  الاک  هدوب و  هباشم  هدش  جرد  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HPE 400GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC Digitally Signed

Retail Pack
PN-P04525-B21

1101096683000849 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 450 تیفرظ  Ap731b لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: زا تسا  ترابع  یلصا  الاک  هدوب و  هباشم  هدش  جرد  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
HPE 400GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC Digitally Signed

Retail Pack
PN-P04525-B21

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

31311031-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 108108
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دهشم یکشزپ  مولع  تالک -  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6327773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم  اب   G9 رورسدراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HP300GB 12G SAS 10K rpm SFF(2.5inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive Part #785067-B21

1101090870000055 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  تالک    ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-507127-B21 لدم  GB 300 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
تالک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم  اب   G9 رورسدراه  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
HP300GB 12G SAS 10K rpm SFF(2.5inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive Part #785067-B21

.دامرف لصاح  سامت  نایرفعج  مناخ   09156502321 هرامش اب  زاین  تروصرد  دشابن  دزوی  ای  رفیر  دراه 

9371787671 یتسپ :  دک  ینیمخ 22 ،  ماما  شبن  تالک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34723434-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34722050-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G9G9 رورسدراه رورسدراه ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6327831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  هارمه  هب  نامتخاس ( دادعت 43  قرب  تاناسون  تالاصتا و  هقعاص و  یعیبط ،  یایالب  هلزلز ، یزوسشتآ ،  همیب  تباب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( لک هرادا 

1101003706000458 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

همیب سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

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

اتیاهن طسق  رد 2  طاسقا  تروص  هب  تخادرپ  - 2 .دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تسیل  - 2 .دنشاب یم  یراذگ  تمیق  هب  زاجم  همیب  یزکرم  رتافد  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یرگ  همیب  حطس 1  یاراد  تکرش  - 4 .دشاب ینابیتشپ  تنواعم  دات  دروم  تکرش  -3 .دشابیم نیدرورف  نایاپ  ات 

7917911838 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  ناتسا  یتسیزهب  یرافغ -  هللا  تیآ  خ  سابعردنی -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33676437-076  ، 33313057-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34313051-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب تاناسون   تاناسون وو   تالاصتا   تالاصتا وو   هقعاص   هقعاص یعیبط ،  ،  یعیبط یایالب   یایالب هلزلز ، ، هلزلز یزوس ،  ،  یزوس شتآ   شتآ همیب   همیب ناونع : : ناونع 1101 10
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یراوزبس میکح  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6327845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE DL580 Gen10 NVMe Slimline Riser Kit p878360-b21 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000060 زاین :  هرامش 

یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم  HP یتراجت مان   HPE DL38X GEN10 12GB SAS EXPANDER CARD KIT WITH CABLES لدم هنایار  رورس  کسید  دراه  هظفحم  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس
ددع 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  تخادرپ   - دراد تست  تلهم  هاگشناد  تعاس   24 دشاب - هدنزاس  تکرش  پملپ  لانیجروا   - ون دیاب  الاک  - p878360-b21 ربمان تراپ  اب  رزیار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 05144012884-09155727348 هرامش  هاگشناد -  لحم  رد  هاگیار  لیوحت  - لیوحت

9617976487 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  یراوزبس –  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش  –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44012884-051  ، 44410310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44410300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPE DL580 Gen10  HPE DL580 Gen10  NVMe S limline Riser Kit p878360-b2 1NVMe S limline Riser Kit p878360-b2 1 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 124 ھحفص 88 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gewftcw74akur?user=37505&ntc=6327845
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6327845?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( 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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6327905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  .وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000623 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان   CISCO ISR 4351 لدم  GB 4 تیفرظ  CISCO ISR4351 رورس مر  الاک :  مان 

هناماس هارمه  ایرآ  هدننک 
ددع 5 دادعت : 

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

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  تفن  ترازو  تسارح  تسیل  رد  تیوضع 

.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

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 1121 12
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ناگزمره ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزآ  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

6327932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP ml 350 Gen8 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090820000002 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

cpu: 2x 2620 v2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ram: 2x 16gb

hdd: 3x 300 gb 10k sas 12g
Power: 2x 460w

Rail kit
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و 

دشاب یم  ناگزمره  کیناکم  ینف و  هاگشیامزآ  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  کاخ ،  کیناکم  ینف  هاگشیامزآ  درادناتسا -  لک  هرادا  بنج  نیسح -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7919716838

33352314-076  ، 33352315-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351228-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HP ml 350 Gen8HP ml 350 Gen8 رورس   رورس ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کلمت.یراک زور  هیوست.لحم 14 رد  لیوحت.تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  G10 رورس ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09905015052 یدنقزاب.یدقن

1101004761000156 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09905015052 یدنقزاب.یدقن کلمت.یراک  زور  هیوست.لحم 14 رد  لیوحت.تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  G10 رورس ددع  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178715935 یتسپ :  دک  تثعب 2 و 4 ،  نیب  تثعب –  راولب  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36014262-051  ، 38470107-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38422756-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G10G10 رورس   رورس ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14
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ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار  ششک  یورین  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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6328321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( HPE یربا تخاس  ریز  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یتسویپ کرادم  قباطم   ) DL380
1101001498000056 زاین :  هرامش 

ششک یورین  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یریگ لیوحت  هدش  همیمض  ینف  تاصخشم  قباطم  هاگتسد  و.دشاب  یم  داتس  هناماس  رد  دیرخ  تساوخرد  تبث  تهج  اهنت  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ قاصلا  هدش  ءاضما  رهم و  لیمکت و  یتسیاب  هدش  همیمض  کرادم  یمامت  نمض  رد.دش  دهاوخ 

 : یتسپ دک  ششک ،  یورین  لک  هرادا  کیجات  دیهش  نامتخاس  نهآ  هار  تاجناخراک  ولیس  یوربور  تثعب  هارگرزب  نمهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1189811439

55124217-021  ، 55123589-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55124610-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6327282 ( ییویدار هدنریگ  کر -  لباک -  میسیب -  گنیجیپ (  هحفص 33)متسیس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6327354 کسید  هحفص 85)دراه  رورس  ( رورس

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

رورس6327742 قاتا  یامد  هحفص 22)رلرتنک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6327773G9 هحفص 85)رورسدراه رورس  ( رورس

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

قرب6327831 تاناسون  تالاصتا و  هقعاص و  یعیبط ،  یایالب  هلزلز ، یزوس ،  شتآ  هحفص 85)همیب  رورس  ( رورس

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

6327845HPE DL580 Gen10 NVMe Slimline Riser Kit p878360-b21(85 هحفص رورس  ( رورس

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

وکسیس6327905 هحفص 85)چیئوس  رورس  ( رورس

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

رورس6327910 کر  یرطاب و  کر  رد  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 29)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

 ( ( یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قباطم   قباطم  ) ) HPE )  HPE )  DL380DL380 یربا   یربا تخاس   تخاس ریز   ریز رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

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

سا6327930 یپ  وی  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  هحفص 29)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6327932HP ml 350 Gen8 هحفص 85)رورس رورس  ( رورس

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

6328033G10 رورس ددع  کی  هحفص 85)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6328321 ( یتسویپ کرادم  قباطم   ) HPE ) DL380 یربا تخاس  ریز  رورس  هحفص 85)دیرخ  رورس  ( رورس

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

ناتسرامیب6328389 رورس  هحفص 33)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6327421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس جنس راشف   راشف وو   لوومرت   لوومرت ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسا هباشم  دکناریا  تسویپ -  ینف  تاصخشم  تساوخرد و  اب  قباطم  جنس -  راشف  لوومرت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091556000149 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  psi 3000 راشف تعنص  ناگنس  هدننک  هضرع  عجرم   SANGAN یتراجت مان   mm 160 لوط  PG18C لدم یتعنص  دربراک  لیتسا  جنسراشف  الاک :  مان 
تعنص ناگنس  هدنزاس 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

عجرم  psi 5000 راشف تعنص  ناگنس  هدننک  هضرع  عجرم   SANGAN یتراجت مان   mm 160 لوط  PG18C لدم یتعنص  دربراک  لیتسا  جنسراشف  الاک :  مان 
تعنص ناگنس  هدنزاس 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم   Bar 160 راشف تعنص  ناگنس  هدننک  هضرع  عجرم   SANGAN یتراجت مان   mm 100 لوط  PG18C لدم یتعنص  دربراک  لیتسا  جنسراشف  الاک :  مان 
تعنص ناگنس 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم   Bar 1 راشف تعنص  ناگنس  هدننک  هضرع  عجرم   SANGAN یتراجت مان   mm 160 لوط  PG18C لدم یتعنص  دربراک  لیتسا  جنسراشف  الاک :  مان 
تعنص ناگنس 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

تعنص ناگنس  هدننک  هضرع  عجرم   SANGAN یتراجت مان   W71 لدم  in 2\1 زیاس رتمومرت  لوومرت  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نامرآ تعنصارف  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اسفا  یتراجت  مان   JTT644X لدم امد  روسنس  ظفاحم  لیتسا  لوومرت  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تکرش  ینف  یسرزاب  دات  هب  طونم  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  هدنرب  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه 

.دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  لاسرا 
دوش لیوحت  بسانم  یدنب  هتسب  ردالاک 

.دشاب یم  یمازلا  زاگ  یلم  تکرش  تسیل  رودنو  رد  تیوضع 

4918936948 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یرادا ، تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ، ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480363-017  ، 32480372-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480298-017 :: 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 

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

زا 124 ھحفص 94 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/al2v3kxlekd2r?user=37505&ntc=6327421
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6327421?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6327671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HEATER STRUT ASSY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
TRANSMITTER 4-20 MA PHV 1

1101092134001487 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تکرش هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   BIBBY SCIENTIFIC هدنزاس عجرم   BLACK HEATER یتراجت مان   SBH لدم یهاگشیامزآ  رتیه  الاک :  مان 
رتسگ زیهجت  یسدنهم 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

رتسگ لوط  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   PH/ORP TRANSMITTER یتراجت مان  لدم 1-8750   pH یریگ هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

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

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس  - - یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ رتیه   رتیه ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6327841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشول هاگورین  راخب  کی  دحاو  روتارنژ  نیبروت و  نشربیو  روسنس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001481000127 زاین :  هرامش 

ناشول قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریغ رد  ددرگ  یکینورتکلا  اضما  ای  اضما و  رهم و  لیمکت  تسویپ  رد  تاجردنم  هدش و  تسویپ  دادرارق  تاحفص  یمامت  .دوش  مادقا  تسویپ  دادرارق  قباطم  - 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا 
یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 

ددع  7 دادعت : 
1402/02/23 زاین :  خیرات 

رابدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یکناب  همانتنامض  هارکعه  هب  یکیزیف  دادرارق  .تسالاک  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  ناشول  هاگورین  راک  ماجنا  لیوحت و  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  دقعنم 

4167697637 یتسپ :  دک  کالپ 8 ،  - غابلگ هچوک  - زامن راولب  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737455-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33737452-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6328027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگورین هاگورین راخب   راخب کیکی   دحاو   دحاو روتارنژ   روتارنژ وو   نیبروت   نیبروت نشربیو   نشربیو روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

77 یبیب وولو   وولو سوبوتا   سوبوتا یکدی   یکدی مزاول   مزاول ملق   ملق   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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7 یب وولو  سوبوتا  یکدی  مزاول  ملق  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006125 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
امد روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

امد روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
امد روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

میس جیگ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
نیگنس یاهوردوخ  نک  کاپ  فرب  الاک :  مان 

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

هدننکدودحم دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

هدش و  هئارا  تاحیضوت  تسویپ و  مرف  الاک ،  ینف  هرامش  اضاقت و  حرش  قبط  یلام  ینف / تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دریگ ،  ماجنا  مالقا  یمامت  یارب 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263242-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

جنس6327421 راشف  هحفص 93)لوومرت و  روسنس  ( روسنس

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

یریگ6327671 هزادنا  روسنس   - یهاگشیامزآ هحفص 93)رتیه  روسنس  ( روسنس

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

هاگورین6327841 راخب  کی  دحاو  روتارنژ  نیبروت و  نشربیو  روسنس  هحفص 93)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

63280277 یب وولو  سوبوتا  یکدی  مزاول  ملق  هحفص 93)دیرخ 6  روسنس  ( روسنس

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

ینامتخاس6328735 کیتاموتا  یاهرد   ML29 لدم یطخ  یاهمتسیسروسنس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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

6327264Automatic Transfer Switch (ATS  ) چیئوس هحفص 8)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6327551 هحفص 33)چیوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دنس6327761 میظنت  زا  سپ  ههام  راهچ  تخادرپ   WS-C2960X-24TSL تروپ وکسیس 24  چیئوس 
لانیجروا الاک  تاحیضوت - ) قبط  هباشم (  دک  ناریا 

هحفص 33) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6327905 هحفص 85)چیئوس  رورس  ( رورس

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

لانرتنیا6328076 کسید  دراه   - DDR2 مر هنایار - هیذغت  عبنم  تروپ -  هکبش 48  اتید  هحفص 33)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرون6328183 ربیف   core هحفص 33)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6328252 .. هکبش و تراک  یرومم -  شلف  نوفورکیم -  اب  تس  ده  تروپ -  هکبش 5  اتید  هحفص 33)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لاوریاف6328552  - LCD روتینام تروپ -  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  هنایار -  هکبش  رتور  دیرخ : 
هکبش

هحفص 33) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چئیوس6328623 هحفص 33)مدوم و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6327461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

7 یب وولو  سوبوتا  یکدی  مزاول  ملق  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006123 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وردوخ مانید  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

هدش و  هئارا  تاحیضوت  تسویپ و  مرف  الاک ،  ینف  هرامش  اضاقت و  حرش  قبط  یلام  ینف / تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دریگ ،  ماجنا  مالقا  یمامت  یارب 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263242-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

77 یبیب وولو   وولو سوبوتا   سوبوتا یکدی   یکدی مزاول   مزاول ملق   ملق ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب   :: 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 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

6328530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یچوساج دد  هنانز و 3000 لوپ  فیک  ددع  هنادرم 200 بیج  مین  فیک  ددع  150 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030651000064 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
مرچ تاجوسنم و  الاک :  هورگ 

الاب حرش  قبط   1 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ناتسا  هدننک  نیمات  اب  دیرخ  تیولوا  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  بعش ،  روما  هرادا  شخپوراد -  نابایخ  تلاسر و  هارراهچ  نیب  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915868358

33669898-076  ، 33669890-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669890-076 :: 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

63274617 یب وولو  سوبوتا  یکدی  مزاول  ملق  ود  هحفص 98)دیرخ  چوس  ( چوس

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

هبعج6327642 هیذغت -  عبنم  نوفورکیم -  هیاپ  هکبش -  چوس  یتینما -  نیبرود  کسید -  دراه 
میسقت

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

63280277 یب وولو  سوبوتا  یکدی  مزاول  ملق  هحفص 93)دیرخ 6  روسنس  ( روسنس

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

یچوساج6328530 دد  هنانز و 3000 لوپ  فیک  ددع  هنادرم 200 بیج  مین  فیک  ددع  هحفص 98)150 چوس  ( چوس

یچوساج یچوساج دددد   30003000 وو   هنانز   هنانز لوپ   لوپ فیک   فیک ددع   ددع 200200 هنادرم   هنادرم بیج   بیج مین   مین فیک   فیک ددع   ددع 150150 ناونع : : ناونع 12 112 1
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

فیرش یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6327568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش هب  یرهاط  یاقآ  اب  زاین  تروص  رد  دوش و  هعحارم  همیمض  تساوخ  رد  گرب  هب 3  افطل  یریوصت  یتوص و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتفرگ  سامت   09126213085

1101003058000073 زاین :  هرامش 
فیرش یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

زاریش توصردنت  یکینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  ردنت  یتراجت  مان   TMW-8099 لدم ولق  ود   UHF میس یب  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 27 دادعت : 

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

رد دوش و  هعحارم  همیمض  تساوخ  رد  گرب  هب 3  افطل  ادص  ردروکر  لاناک ،   4 ریوصترسکیم ، وگ دنلب  ، میس یبنوفورکیم   ، یریوصت یتوص و  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 09126213085  هب  یرهاط  یاقآ  اب  زاین  تروص 

1458889694 یتسپ :  دک  فیرش ،  یتعنص  هاگشناد  یدازآ -  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66654781-021  ، 66164441-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66022715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یریوصت6327568 یتوص و  هحفص 101)متسیس  توص  ( توص

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

یرادرهش6327606 دنمشوه  یاه  عطاقت  یسیطانغم  یاه  پول  هحفص 69)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6327845HPE DL580 Gen10 NVMe Slimline Riser Kit p878360-b21(85 هحفص رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2727   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 122122
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ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6327484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  روتینام  هاگتسد  دیرخ 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000565 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دیواج زاس  هنایار  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   JT-M لدم روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نمض رد  دشاب  یم  دودرم  هطوبرم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  دشاب .  یم  یمازلا  تاکرادت  هناماس  رد  تمیق  زیلانآ  داهنشیپ و  یرازگراب   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
05431137377 یناشخر :  سانشراک   09151962993 یسیوا :  یاقآ  تسا  هباشم  دک  ناریا 

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

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

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

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

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

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

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

6327509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا تروص  رد  هک  هدوب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  نمضرد  دشاب  تسویپ  لیاف  قبط  دیاب  سانجا  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  هفاضا  تمیق  هب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ 

1101005842000057 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  نانمس  ناتسا  لک  هرادا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519645756 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  سدق  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339344-023  ، 33333670-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338707-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  روتینام روتینام -- یناگیاب یناگیاب وو   یایا   هناخریبد   هناخریبد رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع 124124

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

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

زا 124 ھحفص 103 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pt5wgkhcp5en2?user=37505&ntc=6327509
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6327509?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6327531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  نژیو  سکیا  روتینام  هاگتسد  کی  رتویپماک و  سیک  هاگتسد   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000295 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
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 1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   INTEL هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INTEL یتراجت مان   Core i5-10400 لدم  GHz 2/9 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
روپ ناحیر  نمحرلادبع 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ایک هدننک  هضرع  عجرم   GIGABYTE هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GIGABYTE یتراجت مان   H410M S2H SOCKET 1151 لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
کشونا تعنص 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کی لقادح  یاراد  یلصا و  تاعطق  هیلک  -Main Frame ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و   " شیارگ رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبتر 4  لقادح  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تمیق هئارا  هب  زاجم  جرک  نارهت و  ناگدننک  نیمات  طقف   - ددرگ یراذگراب  تسویپ  هب  یتسیاب  روتکاف  شیپ  - یراک زور  یدقن 10  هیوست  - یتناراگ لاس 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار دربردام   دربردام -- هنایار هنایار ویوی   یپیپ   یسیس    - - روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 125125

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6327541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوت سانجا  دات  زا  سپ  یراک  زور  60 تخادرپ.دشابیم هباشمدک  ناریا  .LG20MP48HB یج لا  چنیا   20 هنایار روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هر ماما  هاگدورف  رابنا  رد  ینف 

1101001621000420 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 80 دادعت : 

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

هاگدورف رابنا  رد  ینف  طسوت  سانجا  دات  زا  سپ  یراک  زور  60 تخادرپ.دشابیم هباشمدک  ناریا  .LG20MP48HB یج لا  چنیا   20 هنایار روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هر ماما 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008953-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6327726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دیرخ 8  تامازلا  تسویپ و  لیاف  تاصخشم  قبط   EKG رتلوه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001441 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یمیمص یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   AGLIS لدم یکشزپ  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یتسویپ  لیاف  رد  نآ  قاصلا  یتسویپ و  لوادج  ندومنرپ  هاگتسد - دیرخ 8  تامازلا  تسویپ و  لیاف  تاصخشم  قبط   EKG رتلوه

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 126126

EKGEKG رتلوه   رتلوه ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 - زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ییاجر دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هژیو  کینیلک 

زربلا 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

6327753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094976000002 زاین :  هرامش 

زربلا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هژیو  کینیلک  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   NOVIN S630 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیفیک مدع  تروص  رد  دشاب و  یم  یراک  هام  ود  رادیرخ  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یتخادرپ  دشاب -  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لقن  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  امازلا  همزال  یاه  زوجم  روتکاف و  شیپ  دوش - یم  هداد  تدوع 

3134853356 یتسپ :  دک  زربلا ،  کینیلک  هیدهم  بنج  یدهلارون  دیحوت خ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34947027-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34947027-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   یتایح   یتایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 128128

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

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

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

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

6327785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LG یتراجت مان   22MP410-B لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004635000184 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   22MP410-B لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 100 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ) یم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  لمح  هنیزه   ) یزکرم همیب  رد  یلصا  یتناراگ  اب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس  رد  روتکاف  شیپ  جرد 
هام کی  رثکادح  باسح  هیوست 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  یتسیزهب  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 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

6327840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LGLG یتراجت   یتراجت مان   مان   2222 MP410 -BMP410 -B لدم   لدم   inin   2 1/52 1/5 زیاس   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 129129

رتنیرپ رتنیرپ وو   رنکسا   رنکسا سیک   سیک روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتنیرپ رنکسا و  سیک  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000249000150 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان   D-B لدم یکشم  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  یزنودنا  هدنزاس  روشک   FUJITSU یتراجت مان   Fi-7160 لدم  A4 زیاس دیفس  هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 
موسکا ناژوف 

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

یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2727  سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
یقداص یلع  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان  لدم 4380  سکف  یپک و  رنکسا و  رتنیرپ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AVISION یتراجت مان   AD250 لدم  A4 زیاس دیفس  هایس و  یگنر و  دنس  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/16 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 25 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هیلخت  لمح و  هنیزه  هدوب .  ربتعم  یتناراگ  یاراد  لصا و  یتسیاب  اهالاک  هیلک  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشم  دشاب و  یم  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  یردان  سدنهم  هرامش 09134412298  اب  شسرپ  تروص  رد  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  یتسیزهب  لک  هرادا  لحم 

7618834118 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31211073-034  ، 31211000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32132219-034 :: 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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لمآ نیون  یاه  یروانف  یصصخت  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09128582218 سامت : هرامش  روتینام  ددع  متسیس و 11  ددع  .تسویپ 10  تسیل  ساسا  رب  اقیقد  رتویپماک ، لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینسح یاقآ 

1101094928000036 زاین :  هرامش 
لمآ نیون  یاه  یروانف  یصصخت  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نابات تعنص  نیترآ  هدننک  هضرع  عجرم   SOLMATE یتراجت مان   SKU5 لدم لماک  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

ینسح یاقآ   09128582218 سامت : هرامش  روتینام  ددع  متسیس و 11  ددع  .تسویپ 10  تسیل  ساسا  رب  اقیقد  رتویپماک ، لماک  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4615664616 یتسپ :  دک  رذابا 35 ،  شبن  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44150987-011  ، 44153458-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44153458-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 131131

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

6328074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

A303 چنیا گنوسماس 22  روتینام  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HP دنرب احیجرت  .ور  تشپ و  پاچ  تیلباق  هکبش و  ترپ  یاراد  یداصتقا  رتنیرپ   1

تشهبیدرا 1402 رخآ  هیفصت  خیرات 
1101000383000778 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
چنیا  VW193|19| سوسیا | عیام ) لاتسیرک  شیامن   ) LCD لنپ ای  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

1000a| یپ چا   | یرزیل رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332500-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ   A303 -  1A303 -  1 چنیا   چنیا   2222 گنوسماس   گنوسماس روتینام   روتینام ددع   ددع   44 ناونع : : ناونع 132132
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سراف ناتسا  رد  نادیپس  یادهش  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6328159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  دوجوم  تسویپ  رد  تساوخرد  حرش.دشاب  یم  هبلشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا چنیا  روتینام 22  اب  ددع  لماک 2 متسیس 

ددع مادک 7  ره  هفاضا  دوبیک  سوم و 
1101093448000031 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نادیپس  یادهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

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

نادیپس رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  نادیپس  رهش  رد  بصن  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7361774676 یتسپ :  دک  نادیپس ،  ادهش  هاگنامرد  جوسای  میدق  هداج  یادتبا  ینیمخ  ماما  نابایخ  یاهتنا  نادیپس  نادیپس ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36724817-07  ، 36725232-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36724817-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوم سوم یناریا   یناریا چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام اباب   ددع   ددع 22 لماک   لماک متسیس   متسیس دشاب   دشاب یمیم   دوجوم   دوجوم تسویپ   تسویپ ردرد   تساوخرد   تساوخرد حرش.دشاب   حرش.دشاب یمیم   هبلشم   هبلشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ددع ددع مادک  77   مادک رهره   هفاضا   هفاضا دوبیک   دوبیک وو  
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رسناک یرگلابرغ  دحاو  ارهزلا س و  ینامرد  یشزوما و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6328199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- روتکافو الاک  لیوحت  زادعب  یدقن  تخادرپ  - هباشم دک  ناریا  فارگونپاکاب - هارمه  یراوید  هیاپابرتماراپ  لوف  یکشزپ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه   - یمازلا دمیآ 

1101091860000279 زاین :  هرامش 
رسناک یرگلابرغ  دحاو  و  ارهزلا س   ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   NOVIN S1800 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5138665793 یتسپ :  دک  ارهزلا ،  ینامرد  یشزوما  زکرم  لامش  غاب  هار  راهچ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35539161-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35566449-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- روتکافو روتکافو الاک   الاک لیوحت   لیوحت زادعب   زادعب یدقن   یدقن تخادرپ   تخادرپ -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا فارگونپاکاب - - فارگونپاکاب هارمه   هارمه یراوید   یراوید هیاپابرتماراپ   هیاپابرتماراپ لوف   لوف یکشزپ   یکشزپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح هنیزه   هنیزه  - - یمازلا یمازلا دمیآ   دمیآ
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6328284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ( ...و دروبیک  - سوم -24 روتینام  ) تاقلعتم مامت  اب  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000887 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

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

تسویپ تسیل  قبط  ( ...و دروبیک  - سوم -24 روتینام  ) تاقلعتم مامت  اب  سیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هئارا  امتحروتکاف  شیپ 

یجوسط 09176265886 هشیپ مرخ  09177445530
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  لمح  هنیزه 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط (( ...و ...و دروبیک   دروبیک -- سوم سوم -- 2424 روتینام روتینام  ) ) تاقلعتم تاقلعتم مامت   مامت اباب   سیک   سیک ناونع : : ناونع 135135
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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 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  قبط.....و  کیفارگ  تراک   . درب ردام  یآ .  سا  ما  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101092372000690 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

گیتا یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   R261T لدم  in 26 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 18 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  اب  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه  نامزاس  لیوحت   :: 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیفارگ کیفارگ تراک   تراک  . . درب درب ردام   ردام یآیآ .  .  ساسا   ماما   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 136136
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ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6328315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  یراذگ  تمیق  تهج.تسا  هدش  هدافتسا  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  تسا و  هباشم  دک  ناریا  / روتینام سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن هعجارم 

1101003471000738 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk 400 لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   PENTIUM لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  هرامش 03137108645  اب  رتشیب  یگنهامه  تهج.دریذپ  یم  ماجنا  یلام  دانسا  شدرگ  الاک و  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه.دامن  یراددوخ  هباشم  یالاک  هئارا  یراذگ و  تمیق  زا.دامن 

8145813331 یتسپ :  دک  تشهب ،  تشه  راولب  هتسدلگ  غاب  نیسح خ  ماما  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37108746-031  ، 32218812-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف هبهب   یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق تهج.تسا   تهج.تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق تهج   تهج افرص   افرص وو   تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // روتینام روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع
.دامن .دامن هعجارم   هعجارم

137137
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قرش نهآ  هار  لک  هرادا  ناریا -  یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6328327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  تسیل  قبط  روتینام  رتویپماک و  لماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دش دهاوخن  ظاحل  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  هگرب  افطل 
1101001460000393 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   PENTIUM لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لک  هرادا  رابنا  ات  هدش  یرادیرخ  یالاک  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

یراک زور  یط 30  هطوبرم  سانشراک  دات  لاسرا و  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ 

9791135555 یتسپ :  دک  قرش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  هدازماما  نادیم  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32831010-056  ، 32812299-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32813286-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک لماک   لماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 138138
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دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6328460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  یرازگراب  خیرات  زا  زور  تدم 3  فرظ  هنومن  لاسرا  اب  زکرم  نیا  دات  دروم  لخاد  دیلوت  گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000310 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
عجرم داگراساپ  تمالس  میمش  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL ECONET یتراجت مان   SMART3 TOCO لدم یکشزپ  بورپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

MEDICAL ECONET هدنزاس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ شورف  دیلوت و  هقباس ی  لاس  لقادح 5  تادنتسم  ددرگ - یرازگراب  امازلا  دیلوت  زوجم  روتکاف و  شیپ  ، دمیآ یهاوگ  - تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09155097128- هدننک نیمات  اب  هیلخت  لمح و  هنیزه  - ددرگ

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8403015-0513  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس ردرد   یرازگراب   یرازگراب خیرات   خیرات زازا   زور   زور تدم  33   تدم فرظ   فرظ هنومن   هنومن لاسرا   لاسرا اباب   زکرم   زکرم نیا   نیا دات   دات دروم   دروم لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 139139
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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 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . GGM-K328QN لدم سالپ  یج  کرام  چنیا  روتینام 32  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001326000202 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/12/14 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . GGM-K328QNGGM-K328QN  لدم لدم سالپ   سالپ یجیج   کرام   کرام چنیا   چنیا   3232 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 140140
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نادمه ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریالم نماس  یرفص  دیهش  هزیناک  رابنا م  گنیروتینام  رادرب  هنومن  قاتا  زیهجت  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هعلاطم  یقاصلا  یاهلیاف  تازج  زا  عالطا  تهج 

1101001181000053 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

BIOS هدنزاس عجرم   BIOS یتراجت مان   Defender 530 لدم رادرب  هنومن  پمپ  روتاربیلاک  دربراک  یکینورتکلا  نویساربیلاک  هاگتسد  الاک :  مان 
شیوپ زیهجت  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   INTERNATIONAL CORPORATION

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادمه ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  نایچشرف -  ناتسرامیب  یور  هبور  یقشع -  هدازریم  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6516643181

38282081-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38260822-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادرب رادرب هنومن   هنومن پمپ   پمپ روتاربیلاک   روتاربیلاک دربراک   دربراک یکینورتکلا   یکینورتکلا نویساربیلاک   نویساربیلاک هاگتسد   هاگتسد -- هزیناکم هزیناکم رابنا   رابنا گنیروتینام   گنیروتینام رادرب   رادرب هنومن   هنومن قاتا   قاتا زیهجت   زیهجت وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 141141
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتلوه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000672 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MEDSET هدنزاس عجرم   MEDSET یتراجت مان   LiveECG لدم چپ  بلق  نابرض  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

هسرآ ناهن  زورفا  ناهوژپ 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتلوه رتلوه ناونع : : ناونع 142142
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سبط کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6328804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یترارح رگپاچ  چنیا و  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090810000020 زاین :  هرامش 

سبط یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   BX2485 PLUS لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

ینیما داوج  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   POSTEK یتراجت مان  لدم 1200  یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینیسح یاقا  اب  رتشیب  عالطا  تهج  یعامتجا  نیمات  یناتسرامیب  متسیس  اب  راگزاس  یترارح  رتنیرپ  لخاد  دیلوت  چنیا   led 24 روتینام  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( الاک لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  دوش ( هدهاشم  تسویپ  لیاف  دیریگب  سامت  یرادا  تعاس  رد   09133736198

9791813899 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  کینیلک  یلپ   - مانمگ یادهش  راولب   - نشلگ سبط   - یبونج ناسارخ  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32815910-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32815914-056 :: 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

تسویپ6327484 طیارش  قبط  روتینام  هاگتسد  هحفص 101)دیرخ 10  روتینام  ( روتینام

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

6327509LED روتینام - یناگیاب یا و  هناخریبد  هحفص 101)رنکسا  روتینام  ( روتینام

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

هنایار6327531 دربردام  - هنایار وی  یپ  یس   - روتینام هاگتسد  کی  رتویپماک و  هحفص 101)سیک  روتینام  ( روتینام

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

هنایار6327541 هحفص 101)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6327726EKG هحفص 101)رتلوه روتینام  ( روتینام

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

رورس6327742 قاتا  یامد  هحفص 22)رلرتنک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6327753 حرش  هب  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هحفص 101)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

یترارح یترارح رگپاچ   رگپاچ وو   چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 143143
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هبًافطل6327779  - *** تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  روتینام 2700  رتاو  موف  هاگتسد  دیرخ 10 
*** دوش تقد  همیمض  یاه  لیاف  لیذ و  تاحیضوت 

هحفص 22) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6327785LG یتراجت مان   22MP410-B لدم  in 21/5 زیاس  LED هحفص 101)روتینام روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ6327840 رنکسا و  سیک  هحفص 101)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6328009 لماک  هحفص 101)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ6328074  A303 - 1 چنیا گنوسماس 22  روتینام  ددع  هحفص 101)4  روتینام  ( روتینام

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

لماک6328159 متسیس  دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  تساوخرد  حرش.دشاب  یم  هبلشم  دک  ناریا 
ددع مادک 7  ره  هفاضا  دوبیک  سوم و  یناریا  چنیا  روتینام 22  اب  ددع  2

هحفص 101) روتینام  ( روتینام

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

تسپ6328177 یزاس  نیالنآ  یارب  تارباخم  اداکسا و  تازیهجت  هحفص 22)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تخادرپ6328199 - هباشم دک  ناریا  فارگونپاکاب - هارمه  یراوید  هیاپابرتماراپ  لوف  یکشزپ  روتینام 
هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه   - یمازلا دمیآ  - روتکافو الاک  لیوحت  زادعب  یدقن 

هحفص 101) روتینام  ( روتینام

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

یتظافح6328211 متسیس  یسمل  دپ  یک  هارمه  هب  گنیروتینام  رادشه  عیمجت  هحفص 22)رویسر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یکینورتکلا6328255 تظافح  یریوصت  گنیروتینام  قاتا  یارجا  هحفص 6)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6328284 تسیل  قبط  ( ...و دروبیک  - سوم -24 روتینام  ) تاقلعتم مامت  اب  هحفص 101)سیک  روتینام  ( روتینام

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

کیفارگ6328303 تراک   . درب ردام  یآ .  سا  ما  هحفص 101)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هدش6328315 هدافتسا  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  تسا و  هباشم  دک  ناریا  / روتینام سیک و 
.دامن هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یراذگ  تمیق  تهج.تسا 

هحفص 101) روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6328327 لماک  هحفص 101)سیک  روتینام  ( روتینام

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

تدم6328460 فرظ  هنومن  لاسرا  اب  زکرم  نیا  دات  دروم  لخاد  دیلوت  گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  کی 
هناماس رد  یرازگراب  خیرات  زا  زور   3

هحفص 101) روتینام  ( روتینام

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

6328468 . GGM-K328QN لدم سالپ  یج  کرام  چنیا  هحفص 101)روتینام 32  روتینام  ( روتینام
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

یکینورتکلا6328507 نویساربیلاک  هاگتسد  - هزیناکم رابنا  گنیروتینام  رادرب  هنومن  قاتا  زیهجت  تخاس و 
رادرب هنومن  پمپ  روتاربیلاک  دربراک 

هحفص 101) روتینام  ( روتینام

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

لاوریاف6328552  - LCD روتینام تروپ -  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  هنایار -  هکبش  رتور  دیرخ : 
هکبش

هحفص 33) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هحفص 101)رتلوه6328647 روتینام  ( روتینام

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

یترارح6328804 رگپاچ  چنیا و  هحفص 101)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

تسویپ6327514 قباطم  نیبرودددع  هحفص 69)34 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6327760 یاه  نیبرود  هعسوت  یرادهگن و  سیورس   ، هحفص 17)تاریمعت هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

هربراک6327220 سنسیال 750  هحفص 20)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تن6327521 رتنیا  کارتشا  ینابیتشپ  هحفص 33)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ربراک6327854 هدافتسا 400 یارب  شیوداپ  سوریو  هحفص 20)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6327903IT هکبش رازفا و  تخس  رازفا ، مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما  هحفص 5)یراذگاو  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

یاهمتسیس6327473 تاعالطا و  یروانف  هزوح  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  یربهار  هژورپ  یراذگاو 
یریوصت تراظن 

هحفص 17) 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 124 ھحفص 123 

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


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژورپ6328281 اتید  هاگتسد  پات و 4  پل  هاگتسد  هحفص 82)دیرخ 10  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدالوف6327571 یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  الاک ، نیمأت  یاهمتسیسهژورپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تانبرک6328066 یلپ  یقرب  هرکرک  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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